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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير ابن كثيرتهذيب المصباح المنير في 

  )١(سورة النساء 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  سورة النساء

 وكذا روى ابن ،نزلت سورة النساء بالمدينة: -ما تعالى عنهضي اهللار-قال العوفي عن ابن عباس 
 وروى الحاكم في مستدركه عن ،-مرضي اهللا تعالى عنه-مردويه عن عبد اهللا بن الزبير وزيد بن ثابت 

يسرني أن لي بها لخمس آيات ما النساء إن في سورة :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عبد اهللا بن مسعود 
ِإن تَجتَِنبواْ كَبآِئر ما {:  وقوله، اآلية]سورة النساء) ٤٠([ }...ِإن اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة{ :يهاالدنيا وما ف
نْهع نون {:  وقوله،ة اآلي]سورة النساء) ٣١([ }...تُنْهِلم ذَِلك ونا دم غِْفريِبِه و كشْرَأن ي غِْفرالَ ي اللّه ِإن

آ{:  وقوله،]سورة النساء) ٤٨([ }...شَاءيج مهواْ َأنفُسِإذ ظَّلَم مَأنَّه لَووءاآلية ]سورة النساء) ٦٤([ }..وك .

سورة ) ١١٠([ }ومن يعمْل سوءا َأو يظِْلم نَفْسه ثُم يستَغِْفِر اللّه يِجِد اللّه غَفُورا رِحيما{ :وفي رواية وقوله
 فقد اختلف -رضي اهللا تعالى عنه-أبيه  هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من : ثم قال،]نساءال

  .في ذلك

 فإني قرأت القرآن سلوني عن سورة النساء:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى الحاكم عن ابن عباس 
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:  ثم قالوأنا صغير،

يا َأيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها زوجها وبثَّ {:  الرحمن الرحيمبسم اهللا
لَيع كَان اللّه ِإن امحاَألرِبِه و اءلُونالَِّذي تَس اتَّقُواْ اللّهاء وِنسا واالً كَِثيرا ِرجماِمنْهِقيبر سورة ) ١([ }كُم

 ومنبهاً لهم على قدرته التي خلقهم ، وهي عبادته وحده ال شريك له،مراً خلقه بتقواهآ يقول تعالى ،]النساء
وهي حواء عليها السالم خلقت من } وخَلَقَ ِمنْها زوجها{ ،-عليه السالم-بها من نفس واحدة وهي آدم 

:  وفي الحديث الصحيح،استيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه ف،من خلفه وهو نائم ضلعه األيسر

 وإن استمتعت بها ، فإذا ذهبت تقيمه كسرته،أعوج شيء في الضلع أعالهإن إن المرأة خلقت من ضلع و((
  .)١())ها وفيها عوجاستمتعت ب

 من آدم وحواء رجاالً كثيراً ونساء ونشرهم : أي، وذرأ منهما: أي}وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِثيرا وِنساء{ :وقوله
 ثم ، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر، وألوانهم ولغاتهم،أقطار العالم على اختالف أصنافهم وصفاتهمفي 

   .أي واتقوا اهللا بطاعتكم إياه: }واتَّقُواْ اللّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه واَألرحام{ :قال تعالى

                                                
) ٣١٥٣( برقم  ]سورة البقرة) ٣٠([ }ذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اَألرِض خَِليفَةًوِإ{ : باب قول اهللا تعالى–رواه البخاري في كتاب األنبياء  - 1

 ).٢/١٠٩٠) (١٤٦٨( باب الوصية بالنساء برقم –، ومسلم في كتاب الرضاع )٣/١٢١٢(
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:  وقال الضحاك، وبالرحم أسألك باهللا: كما يقال:أي }الَِّذي تَساءلُون ِبِه{ :هد والحسنقال إبراهيم ومجا

 قاله ابن عباس ، ولكن بروها وصلوها، واتقوا األرحام أن تقطعوها،واتقوا اهللا الذي به تعاقدون وتعاهدون
 وقرأ بعضهم ،حد والربيع وغير وا، والضحاك، والحسن، ومجاهد، وعكرمة،-مارضي اهللا تعالى عنه-
  . كما قال مجاهد وغيره، أي تساءلون باهللا وباألرحام، بالخفض على العطف على الضمير في به}واَألرحاِم{

  :ما بعد أ، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قراءةهي على نزع الخافض بالنصب  } واَألرحامواتَّقُواْ اللّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه{: -تبارك وتعالى-فقوله 

  :ولها معنيان ،الجمهور

 وإنما هذا نوع ،باألرحامالسؤال  ال يجوز ومعلوم أنه ،أسألك باهللا وبالرحمأي كما يقال  :األولالمعنى 
  . لهمومنبهاً فنزل القرآن الكريم مذكراً ،في الجاهلية يقولونهجرى على ما كانوا  استحالف

  .أي واتقوا األرحام أن تقطعوها :ى اآلخرالمعن

أرباب  كالم كثير ألهل العربية وللمفسرين وحولهاو ،وهي قراءة متواترة }اِمواَألرح{بالجر حمزة  وقراء
القاعدة النحوية أن االسم حام على الضمير المجرور بالباء، على خالف إذ استشكلوا عطف األر ،اتلقراءا

 ،فإنه يوقف عندها وال تحاكم إلى قواعد العربيةبذلك  ثبتت القراءة إنلكن ير، الظاهر ال يعطف على الضم
 :أي ، فإنما تؤخذ قواعد العربية من االستقراء،ولو كانت ألف قاعدة: -رحمه اهللا-كما يقول الحافظ ابن القيم 

فال ينبغي العدول فإذا جاءت قراءة ثابتة صحيحة عن إمام من أئمة القراءة  ،استقراء القرآن وكالم العرب
 كالم العرب أمثلة على عطف االسم الظاهر على الضمير منوجود وأهل اللغة يثبتون  ،ألي حجةعنها 

نقلها :  وهي الثالثةط صحة القراءةوليس من شر إال أنه ، لم يكن األكثر واألشهرإنهو  و،وأشعارهم
   .لرسم العثمانيفقتها ل وموا، ولو غير مشهورةعربيمن وجوه الجه  موافقتها لو،بالتواتر

واتقوا األرحام أن : أن يقال }واتَّقُواْ اللّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه واَألرحام{: في تفسير قوله سبحانهواألقرب 
 .بمنزلة اآليتينتنزالن وجد منافاة بينهما فإنهما ت ولم ، يخصهالقراءتان إذا كان لكل واحدة معنى وا،تقطعوها

  .واهللا أعلم

واللَّه علَى كُلِّ شَيٍء {:  كما قال، هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم: أي}ِإن اللّه كَان علَيكُم رِقيبا{ :وقوله
٢())اعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك((:  وفي الحديث الصحيح،]سورة المجادلة) ٦([ }شَِهيد(، 

 ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطف ،بوهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقي
 وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد اهللا البجلي ، ويحننهم على ضعفائهم،بعضهم على بعض

 وهم ، حين قدم عليه أولئك النفر من مضر-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-
يا َأيها { ((:  قام فخطب الناس بعد صالة الظهر فقال في خطبته، من عريهم وفقرهم: أي،مجتابوا النمار

يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه {((:  وقال، حتى ختم اآلية))}النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة

                                                
) ٥٠(ن اإليمان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة برقم  ع-صلى اهللا عليه وسلم– باب سؤال جبريل النبي –رواه البخاري في كتاب اإليمان  - 2

، ولفظ )١/٣٦) (٨( باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعالى برقم –، ومسلم في كتاب اإليمان )١/٢٧(
 ...)).أن تعبد اهللا ((البخاري ومسلم  
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ا قَدم نَفْس لْتَنظُرتْ ِلغٍَدوتصدق رجل من ديناره ((:  ثم حضهم على الصدقة فقال،))]سورة الحشر) ١٨([ }م
 وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن ، وذكر تمام الحديث)٣())من درهمه من صاع بره من صاع تمره

ها النَّاس اتَّقُواْ يا َأي{: ثم يقرأ ثالث آيات هذه منها:  في خطبة الحاجة وفيها-رضي اهللا تعالى عنه-مسعود 
كُمب٤( اآلية}ر(.  

 * وآتُواْ الْيتَامى َأموالَهم والَ تَتَبدلُواْ الْخَِبيثَ ِبالطَّيِب والَ تَْأكُلُواْ َأموالَهم ِإلَى َأمواِلكُم ِإنَّه كَان حوبا كَِبيرا{

امى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَثَ ورباع فَِإن ِخفْتُم َأالَّ تَعِدلُواْ وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَ
ن شَيٍء منْه وآتُواْ النَّساء صدقَاِتِهن ِنحلَةً فَِإن ِطبن لَكُم ع * فَواِحدةً َأو ما ملَكَتْ َأيمانُكُم ذَِلك َأدنَى َأالَّ تَعولُواْ

 الحلم كاملة وايأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغ ]سورة النساء) ٤-٢([ }نَفْسا فَكُلُوه هِنيًئا مِريًئا
  .ضمها إلى أموالهموينهى عن أكلها وموفرة، 

 ال يعطى ماله ولذلك ،ما بلغوإال فقد ارتفع عنه اليتم حينيتيماً وقد بلغ الحلم، باعتبار ما كان ليتيم سمى اإنما 

سورة ) ١٢٠([ }وُألِْقي السحرةُ ساِجِدين{ : عن السحرة-تبارك وتعالى-كقوله وهذا  ،إال بعد البلوغ والرشد

 ،-رحمه اهللا– هذا التفسير مشى عليه ابن كثيرو ،رتفع عنهم وصف السحر بعد توبتهممعلوم أنه ا و،]األعراف
رحمة اهللا - محمد بن األمين الشنقيطي عالمة وممن قال بهذا ورجحه ال، وخلفاًجماعة من المحققين سلفاًو

  .-عليه

 ما يعطون : أي}وآتُواْ الْيتَامى َأموالَهم{: ه سبحانهلالمقصود بقوأن  رأىلفظ اآلية، و أهل العلم بعضراعى و
إال أن المعنى األول  تحتمله اآلية وهذا المعنى وإن كانت ،بالمعروفا في حال اليتم على سبيل النفقة منه

  .أقرب وهو المتبادر

 :تبارك وتعالى-مقيدة باآلية األخرى وهي قوله بالمعنى األول فإنها  }وآتُواْ الْيتَامى َأموالَهم{إذا فسرت لكن 

 فيكون ]سورة النساء) ٦([ }دا فَادفَعواْ ِإلَيِهم َأموالَهموابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْ{
ماله في حال  عطَال ي ف، ببلوغه سن الرشد والتمييزاًمقيدلليتيم هذا العطاء الذي أمر اهللا به والدفع واإليتاء 

  . واهللا أعلم،سفهه وال مع صغر

 ،وتأخذ سميناًال تعط مهزوالً : وقال سعيد بن المسيب والزهري ،}ِبوالَ تَتَبدلُواْ الْخَِبيثَ ِبالطَّي{: ولهذا قال
كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من :  وقال السدي، ال تعط زائفاً وتأخذ جيداً:وقال إبراهيم النخعي والضحاك

  الدرهم الجيد ويطرح مكانه ويأخذ،شاة بشاة:  ويقول،لمهزولةغنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة ا

  .درهم بدرهم:  ويقول،الزيف

في المال، فأما الطيب من األموال فمعلوم جع إلى الجودة والرداءة ارفي اآلية الطيب  الخبيث وفُوص
كسب (( :-صلى اهللا عليه وسلم-كما قال النبي منها لمسترذل في اآلية هو افمقصوده الخبيث ومعهود، وأما 

                                                
 ).٢/٧٠٤) (١٠١٧(لحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار برقم  باب ا–رواه مسلم في كتاب الزكاة  - 3

 ).١٤٠٤(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم )١/٣٩٢) (٣٧٢٠(، وأحمد برقم )٣/١٠٤) (١٤٠٤(رواه النسائي برقم  - 4
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ال تعلق و، أصحاب النفوس الكريمة رذولة التي يترفع عنهامن المكاسب المأراد أنه  )٥())الحجام خبيث
  . وهو معنى تحتمله اآلية،من السلفجماعة مال إلى هذا القول  وللوصف بالحل والحرمة،

 ال تتبدلوا الحالل من :أي }والَ تَتَبدلُواْ الْخَِبيثَ ِبالطَّيِب{:  قوله سبحانه معنىذهب جمع من المفسرين إلى أنو

 وتتأثلوا وتدعوا ما أحل اهللا لكم من المكاسب ،ب بالحرام فتأخذوا ما يحرم عليكم أخذه وهو مال اليتيمالمكاس
 جماعة من ه وقال، كبير المفسرين ابن جريراختارهوهو أقرب ومتبادر إلى الذهن،  ،الطيبة من أموالكم

  . بالصواب واهللا أعلم،والخلفالسلف 

   ، والسدي، ومقاتل بن حيان، وسعيد بن جبير، قال مجاهد}لَهم ِإلَى َأمواِلكُموالَ تَْأكُلُواْ َأموا{: وقوله

  .أي ال تخلطوها فتأكلوها جميعاً: وسفيان بن حسين

 ،إلـى بحرف الجـر    ؛ ألن الضم يتعدى     الضمضمناً  تمالنهي   فيكون   ، تخلط مال اليتيم بمالك    إذا كان المراد ال   
ـ مالنهي بل : وقيلهذا مقتضى كالم ابن كثير،  و ،أي مضمومة إلى أموالكم   والمعنى    ،الحـرف معنـى   ضمنت
ال يحل لولي    ف ،حروف الجر تتناوب  معلوم أن    و ،إلى بمعنى مع  تكون   ف ،ال تأكلوا أموالهم مع أموالكم    والمعنى  

 فـي  -جل جالله –قد ثبت الوعيد الشديد من الرب       و ، من الذهاب  احتياطاً لمال اليتيم  ه  بمال أن يخلط ماله     اليتيم
ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْمـا ِإنَّمـا يـْأكُلُون ِفـي          {: كما قال سبحانه  تهاون بأموال اليتامى    حق من   

يعـزل  الصحابة بعد نزول هذه اآلية كان أحـدهم  ولذلك  ،]سورة النساء) ١٠([ }بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون سِعيرا   
 -عـز وجـل   –أذن اهللا   ثـم    ،فشق ذلك عليهم   م اليتيم، وشرابه عن شرابه، ولباسه عن لباسه       ه عن طعا  طعام

وِإن تُخَاِلطُوهم فَِإخْوانُكُم واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح ولَو شَـاء اللّـه             { :المخالطة بقوله ورخص لهم في    
نَتَكُملنفـسه  ولي اليتيم يحتاط ، ال أنشرط االحتياط لهباح اهللا المخالطة لمال اليتيم ب فأ ]سورة البقرة ) ٢٢٠([ }ألع 

من قصده اإلصالح    :أي }واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلحِ    { : بعده ولذا قال  ، على حسابه  ويتوسع في مال اليتيم   
  .من قصده إفساده وإتالفه وإضاعته و،لمال اليتيم

وِإن تُخَـاِلطُوهم  {: منـسوخة بقولـه  بمعنى المخالطة فإنهـا   ت  فسرلو  اآلية  هذه  إن  : ولوبعض أهل العلم يق   
انُكُموإنما تلك اآلية ترخص بمخالطتهم مع االحتياط ألموالهم وحفظهـا          ، محكمة أن اآلية  األرجح لكن   ،}فَِإخْو  

، ولسنا بحاجة إلى القـول      إضاعتهاأكل أموالهم وإتالفها و   مخالطتهم بنية    وهذا اآلية تنهى عن      ،لوجود المشقة 
  . واهللا أعلم،النسخ ال يثبت باالحتمال:  األصوليةالقاعدةعمالً ب؛ بالنسخ

 وهكذا روي ،أي إثماً كبيراً عظيماً: -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن عباس }ِإنَّه كَان حوبا كَِبيرا{: وقوله
 وأبي ، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وقتادة، سيرين وابن،ن والحس، وسعيد بن جبير، وعكرمة،عن مجاهد

إن أكلكم :  والمعنى،-رضي اهللا تعالى عنه-ول ابن عباس  مثل ق، وأبي سنان، وزيد بن أسلم،مالك
  .أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه

ره ابن كثير في معنى ما ذكو ،السياقبحسب في كل موطن تفسر   للحوبذكر أهل اللغة أكثر من سبعة معاٍن
  . واهللا أعلم،لسياقيناسب اهو الذي  في اآليةالحوب 

                                                
:  الصغير برقم، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع)٣/٥٧٤) (١٢٧٥(، والترمذي برقم )٣/٢٧٨) (٣٤٢٣(رواه أبو داود برقم  - 5

)٥٣٨٨.(   
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 إذا : أي]سورة النساء) ٣([ }وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى{: وقوله
 فإنهن كثير ولم ،فليعدل إلى ما سواها من النساء كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أال يعطيها مهر مثلها

  .يضيق اهللا عليه

  :موصياً ابنه كما قال أبو محجن الثقفي ،علمتمأي إن خفتم والمراد  ،العلمفي اآلية قد يكون بمعنى الخوف 

  

ملت أخاف في البيت على العلم، والمعنى فإني أعلم إذا فح....  

 من الزوجات كحوافان  اليتيمةمع واقسطتأن ال  مإن غلب على ظنكوالمراد  ،وتأتي خاف بمعنى غلبة الظن
  .هذا المعنى أقربو ،فذلك من باب أولى يقينمع الأما ها، وغير

وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من {: في قوله سبحانه لفةوال اعتبار لمفهوم المخا
 واتزوج تيس لكم أنل مع اليتيمة فوا أال تعدلوافاإن لم تخ: مفهوم المخالفةعلى معنى ال إذ ،باإلجماع }النِّساء

  .م من النساءما طاب لك

ن أهل الجاهلية كانوا ال أبعض أهل العلم قد ذكر ف ، في اآليةالشرط والجزاءاالرتباط بين وأما وجه 
 الرجل إذا مات ، ولهم في ذلك أخبار من المظالم التي تقع عليها، فقد كانالنساءيتورعون من عدم توريث 

 ،روفةإلى غير ذلك من المظالم المعثوباً، فال تتزوج بعده وال تتصرف بنفسها، زوجته ألقى الورثة على 
النساء أن يشمل  ، ال بدفي مال اليتيمالمتقرر عندهم  همتحرجأن ليعلمهم بين األمرين  -عز وجل–اهللا ربط ف

  . يكن معتبراً عندهم في الجاهلية؛ ألن ذلك لم، بأن تعطى نصيبها من الميراثقسط معهنفيعدل وي

مثْنَى {  كل بحسبه،مما ال يقع معه الجورمراده  }ءانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساف{: واألمر بقوله سبحانه
اعبرثُالَثَ وةً{أال يحصل منكم عدل بالتعدد  فإن خشيتم }واِحدى مع الواحدة  فإن خفتم أن ال تعدلوا حت،}فَو

وهذا م، هو معروف على قول عامة أهل العل؛ ألن ملك اليمين ال يجب القسم لهن كما }ما ملَكَتْ َأيمانُكُم{فـ
  .-رحمه اهللا– كابن جرير الطبري المعنى رجحه جماعة من أهل العلم

 ،عالمة على أهليتكم للتعدد  وتحرجكم وتورعكم في أموالهماليتامىتخوفكم من التجني على  إن :المعنى :قيلو
  .ما سيقت من أجل تقرير هذا المعنىاآلية واضح أن و

 وأكل إن تحرجتم في والية اليتامى : أي}م َألَّا تُقِْسطُوا ِفي الْيتَامىوِإن ِخفْتُ{: مجاهد في معنى قولهوقال 
  .بعيد جداًقول وهذا ، "مثنى وثالث ورباع"فانكحوا دوحة نملكم في التعدد ، فتحرجوا كذلك من الزنا، وأموالهم

مهر مثلها فليعدل  وخاف أال يعطيها ،إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة أي: هقولب ما ذكره ابن كثير بواألقر
سياق اآلية يتحدث وهذا المعنى هو المتبادر؛ ألن  ، ولم يضيق اهللا عليه،إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير

رحمة اهللا -  رجحه الشيخ محمد األمين الشنقيطيماوهذا ال العدل في النساء،  ،اليتامىالقسط في حق عن 
  . واهللا أعلم-عليه

   كرمـة  إلـى جنـب   إذا مت فادفني    

ــإنني  ــالة ف ــي الف ــدفنني ف   وال ت
  

  تروي عظامي في الممات عروقهـا      

ــاأخــاف إذا ــت أال أذوقه ــا م    م
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 ،ق وكان لها عذْ، أن رجالً كانت له يتيمة فنكحها-اي اهللا تعالى عنهرض-وروى البخاري عن عائشة 
كانت :  أحسبه قال،}وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ{ : ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه،وكان يمسكها عليه
٦(ق وفي مالهذْشريكته في ذلك الع(.  

، نزلت في شخص معينبن جريج فأوهم أنها هكذا قال هشام عن ا: يقول الحافظ ابن حجر في الفتح
، وكذلك أخرجه اإلسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج المعروف عن هشام بن عروة التعميمو

لي هذه من طريق وكذا هو عند المصنف في الرواية التي ت، " ...أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة ":ولفظه
  .ابن شهاب عن عروة

  .من الرطب أو التمرهو القنو : ق بالكسرذْعِِالولنخلة، ا: تح بالفقالعذْو

وِإن { : عن قول اهللا تعالى-ارضي اهللا تعالى عنه-ثم روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة 
 ، ماله هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في،يا ابن أختي:  قالت}ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى

 ، فيعطيها مثلما يعطيها غيره، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها،ويعجبه مالها وجمالها
 وأمروا أن ينكحوا ما طاب ،نتهن في الصداق ويبلغوا بهن أعلى س،فنهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا لهن

  .)٧(لهم من النساء سواهن

 :  بعد هذه اآلية فأنزل اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-تفتوا رسول اهللا وإن الناس اس: قالت عائشة: قال عروة

وتَرغَبون َأن {: وقول اهللا في اآلية األخرى:  قالت عائشة،]سورة النساء) ١٢٧([ }ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء{
نوهأن ينكحوا من ا فنهو،لجمال رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال وا]سورة النساء) ١٢٧([ }تَنِكح 

  .رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إال بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليالت المال والجمال

 ،..."}وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{: في اآلية األخرى -عز وجل– وقول اهللا  عائشةكالمستشكل بعض أهل العلم ا
من كالمها  -ارضي اهللا عنه-مقصود عائشة : فبعض أهل العلم قال واحدة؟ ذلك مع أن اآليةقالت كيف إذ 

  .أنها طرف من اآلية

جاء في إحدى الروايات  أن هذه الرواية سقط منها شيء؛ ألنه -رحمه اهللا-رجحه الحافظ ابن حجر  الذيو
 ، بعد هذه اآلية فيهن-لمسصلى اهللا عليه و- ثم إن الناس استفتوا رسول اهللا :قالت عائشة: عند مسلم والنسائي

ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتْلَى علَيكُم ِفي الِْكتَاِب ِفي يتَامى { :-جلعز و-فأنزل اهللا 
 أنه يتلى -تعالى–ر اهللا  والذي ذك: قالت،]سورة النساء) ١٢٧([ }...وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{  إلى قوله}النِّساء

وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من { :عليكم في الكتاب اآلية األولى التي قال اهللا فيها
  . وهكذا يخرج اإلشكال وبالتالي ينتفي،ين اإلبهام الذي في اآلية األخرىبتفهذه اآلية  }النِّساء

 }وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا ما قَصصنَا علَيك ِمن قَبُل{: مثلة هذا النوع قوله تعالى في سورة النحلمن أو

وعلَى { :قولهب في سورة األنعام من التحريم على اليهود هقص ما -عز وجل–اهللا ، وأورد ]سورة النحل) ١١٨([

                                                
 ).٤/١٦٦٨) (٤٢٩٧( باب تفسير سورة النساء برقم –رواه البخاري في كتاب التفسير  - 6

 ).٤/١٦٦٨) (٤٢٩٨( باب تفسير سورة النساء برقم –رواه البخاري في كتاب التفسير  - 7
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ظُفٍُر وِمن الْبقَِر والْغَنَِم حرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما َأِو الْحوايا الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي 
  .]سورة األنعام) ١٤٦([ }َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم

 هذا نزل في فإن" ق فكان يمسكها عليهذْفكان لها ع ": شيء آخر نبه عليه اإلسماعيلي وهو قوله الروايةيوف
يريد ، وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فال يزوجها لغيره والتي يرغب عن نكاحها

  .أن يتزوجها بدون صداق مثلها

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )١٠(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

لَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل يا َأيها ا{:  في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
ومن يفْعْل ذَِلك عدوانًا  * منكُم والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن تَراٍض

ِليِه نَارفَ نُصوا فَسظُلْماوِسيرلَى اللِّه يع ذَِلك كَانا و *  َئاِتكُميس نكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم آِئرواْ كَبتَِنبِإن تَج
  .]سورة النساء) ٣١-٢٩([ }ونُدِخلْكُم مدخَالً كَِريما

 بأنواع المكاسب : أي، عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل-تبارك وتعالى-ينهى 
 وإن ظهرت في ، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل،التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار

  .غالب الحكم الشرعي مما يعلم اهللا أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا

:  الثوب فيقول في الرجل يشتري من الرجل-مارضي اهللا تعالى عنه-حتى روى ابن جرير عن ابن عباس 

الَكُم { :-عز وجل-  هو الذي قال اهللا: قال،ه أخذته وإال رددته ورددت معه درهماًيتَِضإن روالَ تَْأكُلُواْ َأمو
لما : -مارضي اهللا تعالى عنه- وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،]سورة البقرة) ١٨٨([ }بينَكُم ِبالْباِطِل

إن اهللا قد نهانا أن نأكل : قال المسلمون} الَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِليا َأيها {: أنزل اهللا
فأنزل اهللا ؟  فكيف للناس،فال يحل ألحد منا أن يأكل عند أحد الناأموأفضل هو  والطعام ،نا بالباطلنأموالنا بي
  . وكذا قال قتادة، اآلية]سورة النــور) ٦١([ }...لَيس علَى الَْأعمى حرج{: بعد ذلك

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وهي وأنواع الحيلىالسرقة والرشكة الباطل أنواع المكاسب المحرمأكل أموال الناس بيدخل في فمما 

ذلك في باب  سواء كان ى استحالل المحرميراد بها التوصل إلالمعامالت المغلفة التي تأتي بصيغة شرعية و
في الحديث الذي حسنة بعض أهل العلم فقد ثبت  ،ما يؤخذ في مقابل الشفاعةأيضاً  و،المعامالت أو في غيره

 وما أشبه ، خمسة آالففي قضية معينة مقابل أن تدفع لهتوسط لك أن ي: وصورتهأن ذلك من أبواب الربا، 
ِإن كَِثيرا من اَألحباِر والرهباِن {:  عن أهل الكتاب بقوله-عز وجل-ما ذكره اهللا أيضاً  و،كوسهذا من الم

أيضاً ما و ،وهذا صوره ال تتناهى ]سورة التوبة) ٣٤([ }لَيْأكُلُون َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل ويصدون عن سِبيِل اللِّه
الة والنحل المنحرفة كالرافضة والصوفية من الناس المغرر بهم مقابل خرافات  أرباب الطوائف الضيأخذه

  . فكل هذا من أكل أموال الناس بالباطل،وضالالت ما أنزل اهللا بها من سلطان

 تجارة بالرفع وبالنصب وهو  قرئ]سورة النساء) ٢٩([ }ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن تَراٍض منكُم{: وقوله تعالى
  .ستثناء منقطعا



 ٢

 "أن تكون"بالنصب على اعتبار  و،بمعنى توجد تامة في اآلية "أن تكون" على اعتبار تجارة بالرفعقرئت 

  . حرج عليكمال فأو المعاطاة تجارة ،إال أن تكون المعاملة تجارةوتجارة خبر لتكون، وتقدير الكالم ناقصة 

التجارة  إذ ؛ما بعد إال لم يكن من جنس ما قبلهاقطع، ألن في اآلية فحكم عليه بأنه استثناء مناالستثناء وأما 
 تملكن إن أخذ }الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل{ فالمعنى ،من أكل أموال الناس بالباطلليست عن التراضي 

  .فال حرج، فإال بمعنى لكنبينكم المشروعة  طريق التجارة المال عن

لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن و ،طوا األسباب المحرمة في اكتساب األموالال تتعا: كأنه يقول
والَ تَقْتُلُواْ النَّفْس {: كما قال تعالى  وتسببوا بها في تحصيل األموال،تراض من البائع والمشتري فافعلوها

  .]سورة األنعام) ١٥١([ }الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبالْحقِّ

 بغير حق، أما إن كانت بحق فهو ل النفس التي حرم اهللاب على قتألن النهي منص ؛ منقطعهذا استثناء
ما ورد في أيضاً  و،النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه والمفارق للجماعةقتل  من ذلك كالمستثنى

: انهكما قال سبحق  في الحهذا كله داخلف ، اإلنسان إذا عمل عمالً معيناًاالنصوص األخرى التي يقتل فيه

 ]سورة الفرقان) ٦٨([ }...والَِّذين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ{

فإذاً لم  ]سورة اإلسراء) ٣٣([ }...ِتَل مظْلُوماوالَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبالحقِّ ومن قُ{:  سبحانهوقوله
  . فهذا استثناء منقطع،تعد تلك النفس محرمة

بمعنى فهذا استثناء منقطع  ]سورة الدخان) ٥٦([ }لَا يذُوقُون ِفيها الْموتَ ِإلَّا الْموتَةَ الُْأولَى{ :وأيضاً قوله تعالى
  . قد ذاقوهاالتي في الدنيااألولى ، لكن الموتة الموتأنهم ال يذوقون في الجنة ألنه أراد  ؛لكن

ستدل او ،أحد أحداًيعطيه  بيع أو عطاء: قال مجاهد }ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن تَراٍض منكُم{: وقوله سبحانه
 كثير كرهوبيع المضطر ف ،كالمحجور عليه مسألة بيع المكره بغير حقبهذه اآلية على  -رحمهم اهللا-العلماء 

  .النتفاء كمال التراضيهذا البيع من الفقهاء 

 -صلى اهللا عليه وسلم-ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول اهللا 

إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما بالخيار ما ((: في لفظ البخاريو )١())البيعان بالخيار ما لم يتفرقا((: قال
  .)٢())لم يتفرقا

  . وأكل أموالكم بينكم بالباطل، وتعاطي معاصيه، بارتكاب محارم اهللا:أي }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم{ :وقوله

أن معلوم و ،أخذاً من عموم اللفظقتل النفس على أعم صوره ومعانيه الحسية والمعنوية ابن كثير حمل 
وِإذْ َأخَذْنَا {:  في بني إسرائيل-عز وجل-ل اهللا ينزلون منزلة النفس الواحدة كما قا المجتمعين على ملة ودين

وندتَشْه َأنتُمو تُمرَأقْر ثُم اِركُمن ِديكُم مَأنفُس ونالَ تُخِْرجو اءكُمِدم ِفكُونالَ تَس سورة البقرة) ٨٤([ }ِميثَاقَكُم[ 

                                                
ومسلم ) ٧٣٢ص  / ٢ج ) (١٩٧٣ (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف  -خاري في كتاب البيوع     أخرجه الب  - 1

 ).١١٦٤ص  / ٣ج ) (١٥٣٢ (باب الصدق في البيع والبيان -في كتاب البيوع 

 -ومسلم في كتاب البيـوع  ) ٧٤٤ص  / ٢ج ) (٢٠٠٦(وجب البيع باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد  -أخرجه البخاري في كتاب البيوع     - 2

 ).١١٦٣ص  / ٣ج ) (١٥٣١ (باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين



 ٣

 }ثُم َأنتُم هُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم{:  إلى أن قال، وال يخرج بعضكم بعضاً،يعني ال يسفك بعضكم دم بعض

  . يعني يقتل بعضكم بعضاً]سورة البقرة) ٨٥([

 تنزيالً ،م بعضاًبعضهالناس على قتل  }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم{: قوله سبحانه -رحمه اهللا-ابن جرير  حملو
 ،أن يعمد اإلنسان إلى نفسه فيقتلها  أولياًيدخل فيه دخوالً  صحيح وهذا معنى،ةس منزلة النفس الواحدللنفو

قوله بيمكن أن يحتج عليه و ،مثالً أو بالموت البطيء كالذي يدخن ، نفسه بالمعاصي والذنوبهكهالبإسواء 
 -رضي اهللا عنه- أيوب األنصاري فسر أبو ،]سورة البقرة) ١٩٥([ }والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{: تعالى

وَأنِفقُواْ {:  وكما قال ابن عباس،-عز وجل-بالركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل اهللا في اآلية التهلكة 
إن قطعوا النفقة عن المجاهدين فإن ذلك يؤذن بتقوية العدو  }ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة

يفعل الذي اإلنسان  ويدخل في اآلية ، ويهلك الحرث والنسل،والزتهم من األموظهوره عليهم فيأخذ ما في حو
 فإن سبب النزول ال ،فعالً من شأنه أن يؤدي به إلى المخاطر من غير مسوغ شرعي أخذاً من عموم اللفظ

هللا  وا،وكل هذه المعاني داخلة فيها ، السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص،حصر فيه معنى اآليةي
  .أعلم

رضي - وروى اإلمام أحمد عن عمرو بن العاص ، فيما أمركم به ونهاكم عنه:أي }ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما{
احتلمت في ليلة :  قال، عام ذات السالسل-صلى اهللا عليه وسلم- أنه قال لما بعثه النبي -اهللا تعالى عنه

فلما :  قال، صالة الصبحي فتيممت ثم صليت بأصحاب، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك،باردة شديدة البرد
 !يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب:  فقال، ذكرت ذلك له-صلى اهللا عليه وسلم-قدمت على رسول اهللا 

 فذكرت ، إن اغتسلت أن أهلكت فأشفق، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد،يا رسول اهللا: قلت: قال
   فضحك رسول اهللا ،فتيممت ثم صليت }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما{: -عز وجل-قول اهللا 

  . وهكذا رواه أبو داود، ولم يقل شيئاً-صلى اهللا عليه وسلم-

 وهذا ال يمنع ،-صلى اهللا عليه وسلم- أقره عليه النبي -رضي اهللا عنه-هذا االحتجاج من عمرو بن العاص 
 باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني والقرآن يعبر عنه ،تعمال يراد به قتل نفوس اآلخرينهذا االسيبقى أن 

  .قد ذكرنا هذا مراراً في مناسبات متعددةو ،الكثيرة

   قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وأورد ابن مردويه عند هذه اآلية الكريمة عن أبي هريرة 

أ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم جمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ي((: - وسلمصلى اهللا عليه-
 ومن ، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً،خالداً مخلداً فيها أبداً

 وهذا الحديث ثابت في ))تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً
  .)٣(الصحيحين

                                                
 -ومسلم في كتاب اإليمان    ) ٢١٧٩ص   / ٥ج  ) (٥٤٤٢ (باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث         - أخرجه البخاري في كتاب الطب       - 3

 ).١٠٣ص  / ١ج ) (١٠٩(سان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة باب غلظ تحريم قتل اإلن



 ٤

: صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وعن أبي قالبة عن ثابت بن الضحاك 

  .)٤( وقد أخرجه الجماعة في كتبهم))من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة((

 ومن يتعاطى ما نهاه اهللا عنه :أي ]سورة النساء) ٣٠([ }ماومن يفْعْل ذَِلك عدوانًا وظُلْ{:  ولهذا قال تعالى
  . اآلية}فَسوفَ نُصِليِه نَارا{تحريمه متجاسراً على انتهاكه ب أي عالماً ، ظالماً في تعاطيه،معتدياً فيه

  :-اسم اإلشارة-ختلف أهل التأويل في عود الضمير ا

أكل : مذكورينآخر إلى  أعاد الضمير وبعضهم ،لنفسقتل ا وهو  إلى آخر مذكور الضميريعود: فقالت طائفة
  .نفسالقتل  و،أموالهم بينهم بالباطل

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ يِحلُّ لَكُم َأن تَِرثُواْ {: ن ذلك يرجع إلى المذكورات قبله من قوله سبحانهإ: وقالت طائفة
ال يذكر نهياً إال وأعقبه من أول السورة  -عز وجل–بأن اهللا  وعللوا ذلك ]سورة النساء) ١٩([ }النِّساء كَرها

ومن يفْعْل ذَِلك عدوانًا {: بالوعيد المترتب عليه إلى هذه اآلية فما بعدها فلم يذكر وعيداً حتى بلغ قوله سبحانه
 } نُصِليِه نَارافَسوفَ{والمعنى ومن يفعل من المنهيات والمحرمات التي ذكرت إلى هذا الموضع  }وظُلْما

  .-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري واختار هذا القول 

كل المنهيات  إلى اً فجعلوا الضمير عائد،غيرهمالمعنى أكثر من في من أهل العلم وتوسعت طائفة أخرى 
  .ا الموضع حتى هذمن أول السورة السابقة

الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم {: وهو قوله سبحانه ذكور قبلهمأقرب  يرجع إلى الضميروالمتبادر من السياق أن 
كُمالَ تَقْتُلُواْ َأنفُسو نكُماٍض من تَرةً عارِتج اِطِل ِإالَّ َأن تَكُونرحمه – قول ابن جريرهذا القول قوة  ويلي ،}ِبالْب

من  -عز وجل–ه اهللا ذكرما :  القولين اآلخرينوجه و،نهيات يرجع إلى كل المن الضميرإ: من قال ثم ،-اهللا
في  -عز وجل-كما قال اهللا  ،ومن يفعل هذا عدواناً وظلماً: قل يمول ،}ذَِلك{ اإلشارة الدال على البعيداسم 

 اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ ولَا يزنُون والَِّذين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَِّتي حرم{: سورة الفرقان
  . واهللا أعلم،اآليات }...يلْقَ َأثَاما{من المذكورات قبله : أي ]سورة الفرقان) ٦٨([ }ومن يفْعْل ذَِلك يلْقَ َأثَاما

ألقى السمع وهو  ممن ، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب،اآلية }فَسوفَ نُصِليِه نَارا{
  .شهيد

 إذا : اآلية أي]سورة النساء) ٣١([ }...ِإن تَجتَِنبواْ كَبآِئر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنكُم سيَئاِتكُم{: وقوله تعالى
م ونُدِخلْكُ{:  ولهذا قال،اجتنبتم كبائر اآلثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة

  :نذكر بعضاً منهال ف،وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه اآلية الكريمة، }مدخَالً كَِريما

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال لي النبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن سلمان الفارسي 

  .))،أتدري ما يوم الجمعة((

، ال من األجور وما يكون للمكلف ،يوم الجمعةفضل  أن يسأل سلمان عن -صلى اهللا عليه وسلم–أراد النبي 
  .لفظ الروايةمن واضح ، وهذا -رضي اهللا عنه-الفارسي سلمان فهم  كمايوم الجمعة بذلك عن سبب تسمية 

                                                
باب غلظ  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٢٦٤ص  / ٥ج ) (٥٧٥٤ (باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال - أخرجه البخاري في كتاب األدب    - 4

 ).١٠٤ص  / ١ج ) (١١٠ (ن قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمةتحريم قتل اإلنسان نفسه وإن م



 ٥

 ال يتطهر الرجل فيحسن طهوره ، أدري ما يوم الجمعةيلكن((:  قال،هو اليوم الذي جمع اهللا فيه أباكم: قلت
ت حتى يقضي اإلمام صالته إال كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت ثم يأتي الجمعة فينص

  .)٥())المقتلة

الكبائر لعلماء في قد اختلف او ،فاعلهاالذنوب العظام التي توبق و ،الكبائر التي تهلك صاحبها :المقتلة
 والذي اختاره )٦())...لموبقاتاجتنبوا السبع ا(( -صلى اهللا عليه وسلم–واحتجوا بقوله  ، سبع:هي يلفق

ما نقل عن ابن عباس ك -مرضي اهللا عنه- من الصحابة عن جمع وقد ثبت ،المحققون كابن تيمية وغيره
كبائر ال يفرق بين المن أهل العلم من و ،كل ذنب ختمه اهللا بنار أو لعنة أو غضب أو عذابن الكبائر إ: قوله

إلى نظر يلكن نظر إلى صغر الذنب وصل في المرء أن ال يألن األ ؛كل الذنوب كبائر ويعد ،صغائرالو
ر العلماء قديما وحديثا النظر بين الصغائر والكبائر وعلي هذا ساوالصواب التفريق في  ،عظمة من عصى

 على المم المقصود بهفال }...الَِّذين يجتَِنبون كَباِئر الِْإثِْم والْفَواِحشَ ِإلَّا اللَّمم{: ويشهد للتفريق قوله سبحانه

- كما فهم منها ابن عباس ، التي ال يتقصدها اإلنسان وال يصر عليهاالصغائر: األرجح من أقوال المفسرين

إياكم ومحقرات ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم–عن سهل بن سعد أن رسول اهللا وقد صح  ،-رضي اهللا عنه
ب  وإن محقرات الذنو،نضجوا خبزتهمأ بعود حتى جاء ذاالذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود و

كما قال أهل - عليهااإلصرار  ف،اح حملوا هذا الحديث على الصغائرروالشُّ )٧())متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه
  . يصيرها كبيرة-العلم

  .، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

                                                
) ٤٣٩ص   / ٥ج  ) (٢٣٧٦٩(وأحمـد   ) ٥٣٣ص   / ١ج  ) (١٧٢٥(اإلنصات للخطبة    باب   –أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة          - 5

 فانظر مختـصر  ، تراجع عن تحسينها األلباني ))وذلك الدهر كله  (( عند الطبراني في الكبير      وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، وفيه زيادة       
 ).١٤ص  / ١ج  ( وتضعيفاًتراجع العالمة األلباني فيما نص عليه تصحيحاًكتاب 

 }امى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون سـِعيرا   ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَ    { :باب قول اهللا تعالى    -أخرجه البخاري في كتاب الوصايا       - 6

 ).٩٢ص  / ١ج ) (٨٩ ( باب بيان الكبائر وأكبرها-ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٠١٧ص  / ٣ج ) (٢٦١٥ (]سورة النساء) ١٠([

 ). ٣١٠٢(صحيحة برقم وصححه األلباني في السلسلة ال) ٣٣١ص  / ٥ج ) (٢٢٨٦٠( أخرجه أحمد - 7



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

   )٣ (النساءسورة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

 السفَهاء َأموالَكُم الَِّتي جعَل اللّه لَكُم ِقياماً والَ تُْؤتُواْ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم  * وارزقُوهم ِفيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفًا

م َأموالَهم والَ تَْأكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا َأن يكْبرواْ ومن كَان غَِنيا فَلْيستَعِففْ ومن كَان فَِقيرا رشْدا فَادفَعواْ ِإلَيِه
  .]سورة النساء) ٦([ }فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف فَِإذَا دفَعتُم ِإلَيِهم َأموالَهم فََأشِْهدواْ علَيِهم وكَفَى ِباللِّه حِسيبا

 : أي، عن تمكين السفهاء من التصرف في األموال التي جعلها اهللا للناس قياماً-سبحانه وتعالى-ينهى 

  :  وهم أقسام،ذ الحجر على السفهاء ومن هاهنا يؤخ،تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها

 وتارة لسوء التصرف ،الحجر للجنون وتارة يكون ،فإن الصغير مسلوب العبارة فتارة يكون الحجر للصغر
 ،وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها:  وتارة يكون الحجر للفلس،لنقص العقل أو الدين

  .فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  إال أنها،سواءوالسفه صفة تلحق الصغير والكبير  ،ضايا الماليةهو من ال يحسن التصرف في الق: هيالسففإن 

سوء يحجر عليه إذا كان المانع بأن الكبير ال وبعض أهل العلم يرى في الصغير أعظم؛ ألنه مظنة لذلك، 
  .الصواب خالفهو ،تصرفه

  :عنيين مفيحتمل} َأموالَكُم{: قوله سبحانهأما و

بعدها  اتبقوف  بهاايعبثوو يفسدوها ويضيعوها التي تملكونها خشية أن : أي}والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم{: ألولا
  .إلى الناسبسببها  ونئلجفي حال ت

 إلى نسبتا إنمو ، وأن السفهاء هم اليتامى الصغار،أموال اليتامى :أي} والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم{: الثاني
 من جنس واحدون الناس هي ئاألموال التي يحصل بها التعاطي واالنتفاع والقيام بشأن  من باب األوصياء

 أو باعتبار معاملة الجميع ،تصرفون بها في مصالح اليتيموالمأنهم الناظرون عليها  أو باعتبار ،يملكه الناس
سورة ) ١٨٨([ }والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل{: -لعز وج-معاملة الواحد أو النفس الواحدة كما قال اهللا 

 فليقتل بعضكم : أي]سورة البقرة) ٥٤([ }فَاقْتُلُواْ َأنفُسكُم{ :وقوله سبحانه ، ال يأكل بعضكم مال بعض: أي]البقرة
والَ تُْؤتُواْ {ون إخوانكم، والمعنى  تقتل: أي] البقرةسورة) ٨٥([ }ثُم َأنتُم هُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم{: وقوله ،بعضاً

الَكُمواء َأمفَهملك لهم تتصرفون بها في مصالحهم وهي، في أيديكم-عز وجل- يعني التي جعلها اهللا }الس . 

 وعدم ظلمهم فناسب ونهمئ والقيام على شأموال اليتامى وحقوقهمعن  أن سياق اآلية يتحدث :قرينة هذا القولو

  . واهللا أعلم بالصواب،أن يكون هذا هو المعنى
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 قياماً وقيماً : وهيثالث لغات} ِقياماً{كلمة في أن أھل اللغة ذكر  }الَِّتي جعَل اللّه لَكُم ِقياماً{: قوله سبحانه
  .وقواماً

 اهللا بن عمر بن  لعبدنسبتوإنما   فلم يثبت فيها التواتروأما قواماً ،قراءة سبعية متواترة فهي قيماًفأما 
معلوم أن  و، بهمعايشكم وهو ما تقوم ،واحد على األرجحومعنى هذه اللغات  ،-رضي اهللا عنه-الخطاب 

  صارت حياة الناس فقداًوإذ ،ال قوام لحياة الناس إال بهو ، ومن الضرورات الخمس،المال هو عصب الحياة

  .إلى تهارج

 جعلها لكم :أي} الَِّتي جعَل اللّه لَكُم ِقياماً{: ه سبحانهولقأن معنى  -رحمه اهللا-ابن جرير الطبري يرى و

  . وأن المخاطب باآلية الوصي عليهم، وقيل غير هذاكون هذه األموال أموال اليتامى،ل ولهم قياماً

أموركم وما أشبه هذا من تقوم بها معايشكم وما  :، أيواحدةهذه اللغات الثالث  ن معانيأما ذكر واألقرب 
  . واهللا أعلم،عانيالم

 هم : قال،}والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس :وقال الضحاك
هم : حكم بن عيينة والحسن والضحاك وال-رضي اهللا تعالى عنه- وكذا قال ابن مسعود ،بنوك والنساء

  .النساءهم :  وقال مجاهد وعكرمة وقتادة،ىاليتامهم :  وقال سعيد بن جبير،النساء والصبيان

مجاهد و والضحاك ابن عباسما روي عن  و،هم األوالد الصغار السفهاء: قول ي-رحمه اهللا-اإلمام مالك و
الرجل ال أن فهذا محمول على  ، وبعضهم ذكر الصبيانالنساءفي اآلية  وعكرمة وقتادة أن المقصود بالسفهاء

ن فيه تصرفيما  اًغالب النساء أنذلك علة و ؛النساءتصرف تحت   من المال-ز وجلع-كه اهللا  ما ملّيضع
أن المرأة سفيهة بمعنى السفه الذي يوجب مقصود الوليس  ،على سبيل التوسع في أمور ال تدعو إليها الحاجة

كذا  و،يه إذا بلغت وعلم حسن تصرفها فتتصرف بمالهالها الحق أن  في الشرعبل إن المرأة  ، عليهاالحجر
  . في المال فإنه يعطى ماله بال فرق بين الذكر واألنثىهتصرفوحسن اليتيم إذا بلغ سن الرشد 

 وإنما ، ألن النساء ال تجمع على سفهاء، وذلكالنساء مالسفهاء في اآلية ليس المقصود به ورأى النحاس أن
 .عبر بالذكور من باب التغليبألنه   اللغة ال إشكال فيه؛ هذا من حيث لكن،سفيهات وسفائهتجمع على 

كل من ال يحسن التصرف في صدق على يعام } والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم{ :والصواب أن قوله سبحانه
  .فإنه يحجر عليه وال يعطى المال المال

رضي -علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال  }وارزقُوهم ِفيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفًا{ :وقوله
 ثم ،كنيلك اهللا وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بال تعمد إلى مالك وما خو:  يقول-مااهللا تعالى عنه

نتهم ليهم من كسوتهم ومؤوكن أنت الذي تنفق ع  ولكن أمسك مالك وأصلحه،تنظر إلى ما في أيديهم
  .ورزقهم

  .فيضيعونه من األيتام ونحوهم في أيدي من تقومون عليهم ال تجعل المالوعلى المعنى اآلخر 

ت اإلحسان إلى نم وهذه اآلية الكريمة تض،بر والصلة يعني في ال}وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفًا{: وقال مجاهد
  . وتحسين األخالق،الكالم الطيبو ، الحجر بالفعل من اإلنفاق في الكساوي واألرزاقن تحتَ وم،العائلة



 ٣

القول الحسن على العبد يستوجب مما  ،التخصيصعلى صيغة ال يفهم منها اآلية القول المعروف ورد في 
في مواضع معروف وقد جاء األمر بالقول ال ،ما إلى ذلكو فيدخل فيه كل قول حسن طيب من دعاء ،عموماً

هذا  و]سورة البقرة) ٨٣([ }اِس حسناًوقُولُواْ ِللنَّ{:  كما قال سبحانه لبني إسرائيل-عز وجل–عدة من كتاب اهللا 
الزوجة والزوج ك العبدء باالمعاملة الحسنة والكالم الطيب أقر وأولى الناس ب،الناسالتعامل مع في عموم 

  ...األرحاموخوان اإلواألم واألب و

والقول  ]سورة البقرة) ٢٦٣([ }هآ َأذًىقَوٌل معروفٌ ومغِْفرةٌ خَير من صدقٍَة يتْبع{: سبحانهيقول وفي المحتاجين
وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين { : في سورة اإلسراءعز وجل-لما قال اهللا  و،طيبالكالم الأي المعروف 

سورة ) ٢٧([ } الشَّيطَان ِلربِه كَفُوراِإن الْمبذِِّرين كَانُواْ ِإخْوان الشَّياِطيِن وكَان * وابن السِبيِل والَ تُبذِّر تَبِذيرا

سورة ) ٢٨([ }وِإما تُعِرضن عنْهم ابِتغَاء رحمٍة من ربك تَرجوها فَقُل لَّهم قَوالً ميسورا{: ، قال بعدها]اإلسراء

  .}قَوالً ميسورا{تسمعهم أن من أقل  إن لم تجد ما تعطيهم من فتات الدنيا فال :والمعنى ،]اإلسراء

وأحسنن قال م:  

  إال يكــن ورق يومــاً أجــود بهــا

  السائلون الخير من خلقـي     لن يعدم   
  

ــ   ــود سائلين لل ــين الع ــإني ل   ف

  إما نوالي وإمـا حـسن مـردودي       
  

  . عند العربالفضةهو والورق 

 والحسن ومجاهد -رضي اهللا عنهما– اسعب ابن قال، ]سورة النساء) ٦([ }وابتَلُواْ الْيتَامى{: وقوله تعالى

  .اختبروهم :أي حيان بن ومقاتل والسدي

}لَغُواْ النِّكَاحِإذَا ب تَّىيكون تارة الغالم في البلوغ :العلماء من الجمهور قال ،الحلم يعني: مجاهد قال }ح 

  .الولد منه يكون الذي الدافق الماء به ينزل ما منامه في يرى أن وهو ،بالحلم

سورة ) ٥٩([ }وِإذَا بلَغَ الَْأطْفَاُل ِمنكُم الْحلُم{: -تبارك وتعالى-قوله ذه اآلية تفسرها اآلية األخرى وهي هو

أمرين مرتهن بتوفر دفع األموال لأليتام أن على اآلية دلت قد وفيكون المقصود بالنكاح الحلم،  ،]النــور
  :اثنين

يحكم شرعاً ال بلوغ خمس عشرة سنة؛ ألنه ك ،عالمة من عالمات البلوغوجود  أو ، بلوغ الحلم:األول
  .نة ذكراً كان أو أنثى على الراجحإذا بلغ خمس عشرة سإال لإلنسان بالبلوغ 

علمتم نى والمع }فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ ِإلَيِهم َأموالَهم{:  ألن اهللا قالحسن التصرف في المال؛: الثاني
دفع لمسألة بالنسبة الكالم هذا و ،البد من مجموع األمرينو ،لمستم صالحاً في دينهم وحفظاً ألموالهمو

  . لأليتاماألموال

َأِو الطِّفِْل الَِّذين لَم يظْهروا علَى {: قال سبحانهكما  بالبلوغله ط ارتباعلى النساء فال األطفال دخول وأما 
  :لآلية تفسيران مشهورانو ]سورة النــور) ٣١([ }عوراِت النِّساء

  .ال يطيق الجماع، وهذا فيه بعدأنه بمعنى ،  ويكشفوا عنها للجماع،لم يطلعوا على عورات النساءأي : أحدهما

 فهذا هو لم يبلغ الحلم، إنيحتجب منه وف  وأدركميزإذا ما  بخالف ،أنه ال يتفطن لمفاتن النساء: ثانيها
  . واهللا أعلم،ول على النساءالضابط في الدخ
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 -صلى اهللا عليه وسلم-حفظت من رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وفي سنن أبي داود عن علي

))تم بعد احتالمال ي،وال ص ١())ات يوم إلى الليلم(.  

صلى اهللا -عن النبي  -وأرضاهمم  عنهرضي اهللا-خر عن عائشة وغيرها من الصحابة وفي الحديث اآل
 وعن المجنون ،قظي وعن النائم حتى يست، عن الصبي حتى يحتلم:رفع القلم عن ثالثة((:  قال-عليه وسلم
  وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر، أو يستكمل خمس عشرة سنة)٢())حتى يفيق

نا ابن أربع عشرة أحد وأ يوم -صلى اهللا عليه وسلم-عرضت على النبي :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-
 فقال عمر بن عبد العزيز لما ،)٣(" وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني،يفلم يجزن

  . إن هذا الفرق بين الصغير والكبير:بلغه هذا الحديث

؛ لبلوغعلى اظاهرة استكمال خمس عشرة سنة عالمة أن  قاطعة فيليست ابن عمر حديث الحقيقة أن داللة و
سان هيئة اإلنو ،ة على القتاليراعى فيها القوة والقدرو ،رها الحرب يطلب فيها ما ال يطلب في غيألنوذلك 

وأما الحكم بالبلوغ فال  ،اولكن يمكن أن يستأنس به ، معينعمر بت محكومةليسوواكتمال النمو وما أشبهه، 
  .هعالمة من عالمات روظهبد من 

 وقد دلت السنة على ذلك ، والصحيح أنها بلوغ،رج وهي الشعرةفي إنبات الشعر الخشن حول الفاختلفوا و
   عرضنا على النبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد عن عطية القرظي 

 فكنت فيمن لم ينبت ، ومن لم ينبت خلي سبيله،تل فكان من أنبت قُ، يوم قريظة-صلى اهللا عليه وسلم-
  .حسن صحيح:  وقال الترمذي،وقد أخرجه أهل السنن األربعة بنحوه ،)٤("فخلي سبيلي

 ه وقد ال يعرف، الولده؛ ألن االحتالم قد يجحد في الحقوق والمطالباتالرجوع إليها وهي عالمة ظاهرة يمكن
  .لقلة الوعي

  .وغ وأما نمو الصدر فليس عالمة من عالمات البل،حمل والحيض ال:بشيئينيعرف بلوغها فالمرأة أما و

يعني صالحاً في :  قال سعيد بن جبير}فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ ِإلَيِهم َأموالَهم{ :-عز وجل-وقوله 
وغير ، والحسن البصري، -مارضي اهللا تعالى عنه- وكذا روي عن ابن عباس ، وحفظاً ألموالهم،دينهم

 فيسلم إليه ماله ، مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنهلغ الغالممتى ب:  وهكذا قال الفقهاء،واحد من األئمة
  .الذي تحت يد وليه بطريقه

 ،]سورة القصص) ٢٩([ }آنَس ِمن جاِنِب الطُّوِر نَارا{:  ويمكن أن يفسر به قوله تعالى،أبصر: آنس تأتي بمعنى
  .من اآلية وهو المراد ،وجد وعلم: بمعنىاً أيضوتأتي  ،]سورة طـه) ١٠([ }ِإنِّي آنَستُ نَارا{: وقوله سبحانه

 .ل اليتامى من غير حاجة ضروريةتعالى عن أكل أموا ينهى }والَ تَْأكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا َأن يكْبرواْ{: وقوله

  .أي مبادرة قبل بلوغهم: }ِإسرافًا وِبدارا{

                                                
 ).١٣٥٦٧(اني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم ، وصححه األلب)٣/٧٤) (٢٨٧٥(رواه أبو داود برقم  - 1

 ).. ٣٥١٢(ححه األلباني في صحيح الجامع برقم وص) ٢٤٥ص / ٤) (٤٤٠٥(رواه أبو داود برقم  - 2
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اآلية يدخل في إال ف و، عادة غالب وجوه االنتفاعاألكل هوكون من باب أموال األيتام أكل ورد النهي عن 
 المبادرةيشمل النهي كذا وراط ومجاوزة الحد، هو اإلف: اإلسرافو، يم بمال اليتجميع أنواع االنتفاعالنهي عن 

  . واهللا أعلم، بدافع االستحواذ عليهاقبل بلوغهم إلى أموال األيتام

نية عن مال اليتيم فليستعفف عنه وال يأكل منه  من كان في غُ}تَعِففْومن كَان غَِنيا فَلْيس{ :ثم قال تعالى
:  قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن عائشة  }ومن كَان فَِقيرا فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف{ ،شيئاً

 بقدر قيامه }ان فَِقيرا فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِفومن كَ ومن كَان غَِنيا فَلْيستَعِففْ{أنزلت هذه اآلية في والي اليتيم "
  . ورواه البخاري،"عليه

يبيح لهم  القائمين على مال اليتيمالفقراء ألوصياء موجه لاب هذا الخط} فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف{: قوله سبحانه
 فلذلك يرجع فيه إلى شخص ،لم يحدد ماهيته وبالمعروفإال أنه قيده  ، إذا احتاجوا لذلكاألكل من ماله

   .وما أشبه ذلك ،الذي يحتاجهومقدار المال ومطلب مكانه،  ،مانه وحال ز،اإلنسان

كل ما يحتاجه في سبيل إراحتهم وخدمتهم، بشرط أن ال يتجاوز فينطوي تحته  ،بعينهليس مقصوداً واألكل 
  . واهللا أعلم،هذا هو الراجححدود المعروف 

اآلية حمل  و،اً وال كثيرأن يأخذ من مال اليتيم ال قليالًللوصي المحتاج ال يجوز  أنهيرى أهل العلم من ومن 
وهذا اختاره ابن جرير  ثم يعيده وقت السداد، بمعنى أن الوصي يأخذ منه ما يحتاج إليه ديناً ،القرضعلى 

  . وجماعة-رحمه اهللا-الطبري 

ير قيام هذا  وذلك نظ،عروف كما هو ظاهر اآليةوهو جواز األكل من مال اليتيم بالم: القول األولاألقرب و
  . واهللا أعلم، وما أشبه ذلك،وإصالحهااإلنسان على أموال األيتام 

   أن رجالً سأل رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه- ه عن جدهوروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبي

 ، وال مبذر، مال يتيمك غير مسرفكل من((:  فقال، ولي يتيم،ليس لي مال:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-
  . شك حسين)٥())تفدي مالك بماله: ((أو قال)) ، ومن غير أن تقي مالكوال متأثل ماالً

  . عن عمرو بن شعيبالحديثهذا روي الذي 

 أو نحو ، أو يجعله أصالً لتجارة، لنفسههيدخرإما  ،يعني وال جامع ماالً: ))ال متأثل ماالًو((: قولهومعنى 
  .ذلك

فََأشِْهدواْ { ،فحينئذ سلموا أموالهم  بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد:يعني }ِإذَا دفَعتُم ِإلَيِهم َأموالَهمفَ{
ِهملَيوهذا أمر اهللا تعالى لألولياء أن يشهدوا على األيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم؛ لئال يقع ،}ع 

  . وتسلمهمن بعضهم جحود وإنكار لما قبضه

  .نفقات التي يعطاها في حال اليتم ال:}فَِإذَا دفَعتُم ِإلَيِهم َأموالَهم{: بقوله المراد وقيل

   :أمرينتكمن في اإلشهاد حكمة و

  .هلم يعط لئال يظن الناس أنه لدفع التهمة؛: أوالً

                                                

، )٢/١٨٦) (٦٧٤٧(، وأحمد برقم    )٢/٩٠٧) (٢٧١٨( برقم   ، وابن ماجه  )٦/٢٥٦) (٣٦٦٨(، والنسائي برقم    )٣/٧٤) (٢٨٧٤(رواه أبو داود برقم      - 5
 ).٨٦٢٦(وحسنه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 
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  .لفيحكم بشهادة العدو ،عرضة للنسيان، وقد يكون محل جحوداليتيم أن : ثانياً

 ، وكفى باهللا محاسباً وشهيداً ورقيباً على األولياء في حال نظرهم لأليتام: أي}وكَفَى ِباللِّه حِسيبا{: ثم قال
 ،؟ مروج حسابها مدلس أمورها، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة،وحال تسليمهم لألموال

 إني ،ذریا أبا ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-  ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول اهللا،اهللا عالم بذلك كله

))ن مال یتیمَیرن على اثنین وال تِل ال تأمَّ، ما أحب لنفسي وإني أحب لك،أراك ضعیفًا
)٦(.  

  :هل بقوهاالتي ينبغي التحرز من جمع هذه األموال -رحمه اهللا-ابن الصالح و

  الحتـوف  فهن من    واحذر من الواوات أربعة   
  

  والوديعة والوقـوف   كالةواو الوصية والو    
  

 ، وأنظار الناس إليه ممتدة،ةمن تهمفمن ولج بابها ال يكاد يسلم  ،ضف إليها أمر التبرعات اليومأفوإن شئت 
  .السالمة ال يعدلها شيءف

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلمواهللا أعلم، 

                                                

 ).٣/١٤٥٧) (١٨٢٦( باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة برقم –رواه مسلم في كتاب اإلمارة  - 6
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرالمصباح

  )٤(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

ِيب مما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون لِّلرجاِل نَص{ :فسير قوله تعالىت في - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
وِإذَا حضر الِْقسمةَ ُأولُواْ  * وِللنِّساء نَِصيب مما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون ِمما قَلَّ ِمنْه َأو كَثُر نَِصيبا مفْروضا

زفَار اِكينسالْمى وتَامالْيى وبوفًاالْقُررعالً مقَو مقُولُواْ لَهو نْهم مقُوه *  خَلِْفِهم كُواْ ِمنتَر لَو خْشَ الَِّذينلْيو
ما ِإنَّما ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْ * ذُريةً ِضعافًا خَافُواْ علَيِهم فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سِديدا

  .]سورة النساء) ١٠-٧([ }يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون سِعيرا

وال األطفال   وال يورثون النساء،كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار:  بن جبير وقتادةقال سعيد
    الجميع سواء في حكم اهللا : أي،اآلية} ...اِن واَألقْربونلِّلرجاِل نَصِيب مما تَرك الْواِلد{: فأنزل اهللا شيئاً

  . يستوون في أصل الوراثة-تعالى-

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مما تَرك لِّلرجاِل نَصِيب{ :ن بقولهمن نصيب في تركة اآلباء واألقربي ما للرجال -عز وجل–لما ذكر 
ونباَألقْراِن واِلداِن  {: فقال سبحانه،في حق النساء أعاد ذلك جميعاً }الْواِلدالْو كا تَرمم اء نَِصيبِللنِّسو

ونباَألقْرفي ذلك أصٌلنهن  في الميراث، وأحق النساءهو تأكيد نفسها ة غلعل من حكمة تكرار الصيو }و 
  .ل فيه تبعاً للرجالسنو

أي الجميع فيه سواء في حكم اهللا تعالى ":  في تفسير اآلية بقوله-رحمه اهللا– الحافظ ابن كثيرما ذكره و
 ومقتضى العدل ، ال من حيث المقدار والنصيب، سواء من حيث األحقيةأنهمقصد  ،"يستوون في أصل الوراثة
من لها  بما يفرض فالمرأة ،عدل في شيء وأما المساواة المطلقة فهي ليست من ال،أن يعطى كل ذي حق حقه

 وذلك أن ، أما في المقدار فال،في الميراثأحقيتها  مساوية للرجل في أصل القضية وهو الميراث تعتبر
مقتضى العدل أن ال يسوى بين من  و،لزيادة دائماً افهي ترتقبالمرأة  بخالف ،ينتظر النقص دائماًالرجل 
  .مترقب الزيادةو النقص مترقب

األم ترث من ولدها الثلث، فمثالً  ،جد ما عرف بحجب النقصان المواريث و-عز وجل-م اهللا ذا لما قسوله
فَِإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِرثَه َأبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإن { : كما قال سبحانهالسدسترث خوة فإ ذا الولدإن كان لهلكن 

 ةكثر العلة أنو ، من ميراثها مع أنهم ال يرثوننقص األخوةأف ]سورة النساء) ١١([ } السدسكَان لَه ِإخْوةٌ فَُألمِه
مؤنة النفقة  تلزمهما  الذي عادة حظ األبصار في ألجل ذلك قل نصيب األم و تطلب نفقات زائدة؛ت خوةاإل

  . على األوالدوالكلفة
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 فإنه لحمة ،لى الميت من قرابة أو زوجية أو والءتفاوتوا بحسب ما فرض اهللا لكل منهم بما يدلي به إوإن 
  .كلحمة النسب

صلى اهللا - إلى رسول اهللا ةَججاءت أم كُ:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى ابن مردويه عن جابر 
:  فأنزل اهللا تعالى، وليس لهما شيء، إن لي ابنتين وقد مات أبوهما،يا رسول اهللا:  فقالت-عليه وسلم

}جلِّلرونباَألقْراِن واِلدالْو كا تَرمم اآلية}...اِل نَصِيب .  

  .-رحمه اهللا–  وممن ضعفه الحافظ ابن حجر،هذا الحديث فيه ضعف

  . واهللا أعلم،وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر

  .يصل إلى درجة القبول والحديث ، في ابنتي سعد بن الربيع-رضي اهللا عنه-من حديث جابر بن عبد اهللا 

 ويمكن أن يكون على ،يمكن أن يكون على الحالفالنصب فيه  }نَِصيبا مفْروضا{: وأما قوله سبحانه
  .واهللا أعلم، االختصاص أو المصدر

 وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى : المراد قيل، اآلية]سورة النساء) ٨([ }وِإذَا حضر الِْقسمةَ{ :وقوله
  .واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب  ليس بوارثممن

ذا كان الورثة أو بعضهم من ما إ وبعض أهل العلم يستشكل ،السياقمن  وهو المتبادر ،هذا أشهر األقوال
 ولذلك فرق بعضهم بين ما إذا كان الورثة من ،رصالتصرف بأموال هؤالء القُألحد ال يحق نه أل ر؛صالقُ
من الكبار  وما إذا كانوا ،ى ذوي القربى ممن ليس بوارث شيئاً ويقال لهم قوالً معروفاًعِطال ي فرصالقُ

  . هذا التفريقظاهر اآلية ال يحتملوجودهم، و الراشدين فإنهم يعطون في

أما  و، من غير الوارثين القراباتوذوحال القسمة هم  من التركةويعطون يرضخ لهم  نإن الذي:  بعضهموقال
  .ال دليل علي هذا القول و، شيئاًوال يعطون اًمعروف لهم قوالًقال فيامى والمساكين اليت

 وعني ،آخرون إلى أن اآلية محكمة غير منسوخة وإنما عنى بها الوصية ألولى قربى الموصيذهب و
ليهم ما ر يرد عصقُة ثمليس  إذ ، فيهإشكالوهذا القول ال  ،باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف

 .في المواريث وقسمة المواريثظاهر لكن سياق اآليات و، -رحمه اهللا–وانتصر له ابن جرير الطبري  ،سبق

  .. بالصوابواهللا أعلم

وِإذَا حضر الِْقسمةَ ُأولُواْ الْقُربى والْيتَامى {: -مارضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن ابن عباس 
اِكينسالْمهي محكمة وليست بمنسوخة: قال،}و .  

  .هي قائمة يعمل بها:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن جرير عن ابن عباس 

 أهل الميراث ما طابت به هي واجبة على:  قال،وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه اآلية
  .أنفسهم

 وأبي ،-مرضي اهللا تعالى عنه- وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وأبي موسى،وهكذا روي عن ابن مسعود
 وعطاء بن ، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وسعيد بن جبير، وقال ابن سيرين، والحسن، والشعبي،العالية

  .نها واجبةإ:  ويحيى بن يعمر، والزهري،أبي رباح

  .بل هذه اآلية منسوخة:  وقيل،هذا بالوصية يوصي به الميت: وقيل
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وقد  ،غير الوارثينتحمل اآلية كما ذكرنا على القرابة و ، يثبت باالحتمالالنسخ الالقول بالنسخ بعيد؛ ألن و
 كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر َأحدكُم الْموتُ{ : سبحانهقولهفي للوالدين واألقربين مع كونهم من الورثة الوصية جاءت 

ولذا  ،ال وصية لوارثمعلوم أنه  و،]سورة البقرة) ١٨٠([ }الْمعروِفِإن تَرك خَيراً الْوِصيةُ ِللْواِلديِن واَألقْرِبين ِب
إن اهللا أعطى ((: -صلى اهللا عليه وسلم- أو قول النبي ،نسختها آية المواريث: كثير من أهل العلم يقولونف

 من إذا قام به مانع وارثالالوالد غير والصواب أن هذه اآلية في  ،)١())ال وصية لوارثكل ذي حق حقه، و
  . واهللا أعلم.، الرقتلالق ،اختالف الدين:  الثالثة وهيموانع اإلرث

  . وهي قسمة الميراث}وِإذَا حضر الِْقسمةَ{: -مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس :قال العوفي

ى اليتامو ،هؤالء الفقراء من القرابة الذين ال يرثونإذا حضر :  والمعنى على هذا،وهكذا قال غير واحد
 وهم يائسون ال ،فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ ،والمساكين قسمة مال جزيل

 ،يكون براً بهم خ لهم شيء من الوسطرض وهو الرءوف الرحيم أن ي-تعالى– فأمر اهللا ،شيء يعطون
  . وجبراً لكسرهم، وإحساناً إليهم،وصدقةً عليهم

باليتامى ص تخمفي اآلية القول المعروف أن  يرى -رحمه اهللا-ابن جرير و ،حسنالقول ال: القول المعروفو
وأن القول  ،العموميفيد ظاهر اآلية الصواب أن  و،لقرابة الميت غير الوارثينفهو العطاء أما و، والمساكين
قَوٌل {: قال سبحانهكما ال يختص به إنسان دون آخر المحتاجين عموم مع التعامل ب عند ومطلالمعروف 

 أو يبدي لهم ،فال يعطيهم ويزجرهم ]سورة البقرة) ٢٦٣([ }معروفٌ ومغِْفرةٌ خَير من صدقٍَة يتْبعهآ َأذًى
-مخاطباً عباده المؤمنين- سبحانه يقول مما قد تذهب معه األجورهذا إن  ف،حضورهم يستثقل وأ ،االمتعاض

: }قَاِتكُم ِبالْمدِطلُواْ صاألذَىالَ تُبو اإلغالظ ،الزجر : واألذى، التذكير بالعطية:المن و،]سورة البقرة) ٢٦٤([ }ن 
عز -كما قال اهللا الطيب والقول المعروف يغنى عن العطاء والبذل  ر على الكالماقتصاال ولذا كان ،...،عليه
على ف ]سورة اإلسراء) ٢٨([ }جوها فَقُل لَّهم قَوالً ميسوراوِإما تُعِرضن عنْهم ابِتغَاء رحمٍة من ربك تَر{: -وجل

 وما أشبه -الحسنة العدة يعني من-  فقل لهم،إن لم يكن عندك شيء تعطيهم إياه لمعاني في تفسيرهاأشهر ا
  . يقوم مقام العطاءه فإنهذا

 قال علي بن أبي طلحة عن ابن ،اآلية ]سورة النساء) ٩([ }ولْيخْشَ الَِّذين لَو تَركُواْ ِمن خَلِْفِهم{: وقوله تعالى
 فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر ،هذا في الرجل يحضره الموت: -مارضي اهللا تعالى عنه-عباس 
ولينظر لورثته كما كان  يتقي اهللا ويوفقه ويسدده للصواب،  الذي يسمعه أن-تعالى– فأمر اهللا ،بورثته

  . وهكذا قال مجاهد وغير واحد،ليهم الضيعةيحب أن يصنع بورثته إذا خشي ع

  .}ولْيقُولُواْ قَوالً سِديدا{ :وقرينة هذا القول قوله سبحانه في آخر اآلية

رضي اهللا - لما دخل على سعد بن أبي وقاص -صلى اهللا عليه وسلم-وثبت في الصحيحين أن رسول اهللا 
 ،))ال((:  قال، أفأتصدق بثلثي مالي،ال يرثني إال ابنة إني ذو مال و،يا رسول اهللا:  قال، يعوده-تعالى عنه

                                                

1
 ).٢٦٠٠(ع الصغير برقم وضعيف الجام، وصححه األلباني في صحيح )٤/٤٣٤) (٢١٢١(رواه الترمذي برقم  - 
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صلى اهللا عليه - ثم قال رسول اهللا ،)) والثلث كثير،الثلث((:  قال،فالثلث:  قال))ال((:  قال،فالشطر: قال
  .)٢())ن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسإإنك ((: -وسلم

 مثل ، في أبواب متعددةاًأحكام ))الثلث والثلث كثير((: -لى اهللا عليه وسلمص-من قول النبي العلماء وقد أخذ 
استدل  ، فمن قال بأنه الثلث،؟الثلث أو الربعالنصف أو  هل هو ، ما هو مقدار الغبن الذي يرد به البيع،الغبن
  .))الثلث والثلث كثير(( -صلى اهللا عليه وسلم–بقوله 

 تحديدها -رضي اهللا عنهما-  ولهذا جاء عن علي وابن عباس، الثلثأن األفضل في الوصية أال تبلغكذا و
  . واهللا أعلم،ما دونهفاألفضل  موصوفاً بالكثرةالثلث إذا كان :  وقالوا،الربعدون بالربع، و

سورة ) ٦([ }رواْوالَ تَْأكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا َأن يكْب{ وا اهللا في مباشرة أموال اليتامىفليتق: المراد باآلية: وقيل
  .]النساء

  .متوجه لألوصياءفي اآلية أن الخطاب بمعنى 

 وهو قول حسن يتأيد بما بعده -مارضي اهللا تعالى عنه-حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس 
هم ناس في ذريات من بعدك فعامل ال كما تحب أن تعامل ذريتك: أي،لماًمن التهديد في أكل أموال اليتامى ظ

  .إذا وليتهم

 يذكر هؤالء -عز وجل-اهللا  وأن ،يرى أنها عامةوبعض أهل العلم ، هذه قرينة في اآلية ترجح هذا القولو
  . واهللا أعلم،فيدخل فيها جميع الحاالت أولئك الذين يجورون في الوصيةيذكر  و،أموال اليتامىفي األوصياء 

ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل {:  قال ولهذا، في بطنه ناراًثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلماً فإنما يأكل
 إذا أكلوا أموال :أي، ]سورة النساء) ١٠([ }الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون سِعيرا

  .مة فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيا،اليتامى بال سبب

  :يحتمل أمرين }يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما{: النصب في قوله سبحانه 

  .لم أي أكل ظ،أن يكون النصب على المصدرية

: بخالف قوله سبحانه ،ةعتبر صفة معدي }ظلما{: بقولهالقيد و ،ظالمين لهمأن يكون النصب على الحالية أي 

سورة آل ) ١١٢([ }ويقْتُلُون اَألنِبياء ِبغَيِر حقٍّ{: وقوله سبحانه ،]سورة األنعام) ٣٨([ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{

  .عد صفة كاشفةيف ،]عمران

ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم {: ظلماً وجوراً على أموال اليتامى فإنهم يوم القيامةللمتطاولين وأما العقاب المنتظر 
  . من باب إطالق المسبب على السبب سبب لهاا ألنه؛ناربالعبر و ،}نَارا

 : والمعنى أي}صلَون سِعيراوسي{ بضم الياء، }وسيصلَون سِعيرا{:  عاصم وابن عامر قوله سبحانهأوقد قر

  إذااصطليت بالنار: تقول ، واالكتواء بلهيبها النار مباشرة: يصلونأصل مادةو،  فيهاونقيدخلونها، أو يحتر

  .أو نحو ذلك ،من البردبها  واستدفأت تسخنت

                                                

2
، ومسلم )٣/١٠٠٦) (٢٥٩١( باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس برقم –رواه البخاري في كتاب الوصايا  - 

 ).٣/١٢٥٠) (١٦٢٨( باب الوصية بالثلث برقم –في كتاب الوصية 
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عز - هلصليت اللحم بمعنى عرضته على النار، ومنه قو: ، تقول العرب إذا عرض عليهاصالها: يقالو
  .القوالن متالزمانو ]سورة الليل) ١٥([ }لَا يصلَاها ِإلَّا الَْأشْقَى{ :-وجل

  واهللا أعلم،سعير: يقال له، ف شدة حر جهنمعلى لق أيضاً ويط،يطلق على الجمر الملتهب المشتعل: والسعير

  .بالصواب

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 

 وقتل النفس التي ، والسحر،الشرك باهللا((: ؟ قاليا رسول اهللا وما هن:  قيل))اجتنبوا السبع الموبقات((
 وقذف المحصنات المؤمنات ، والتولي يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، إال بالحقحرم اهللا
  .)٣())الغافالت

يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن فَِإن كُن ِنساء فَوقَ اثْنَتَيِن فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وِإن كَانَتْ {
و ِرثَهوو لَدو كُن لَّهي فَِإن لَّم لَدو لَه ِإن كَان كا تَرِمم سدا السمنْهاِحٍد مِه ِلكُلِّ ويوَألبفُ وا النِّصةً فَلَهاِحد

ٍة يِصيِد وعِمن ب سدِه السةٌ فَُألمِإخْو لَه ِه الثُّلُثُ فَِإن كَانفَُألم اهوالَ َأب َأبناُؤكُمو آُؤكُمٍن آبيد ا َأووِصي ِبه
   ]سورة النساء) ١١([ }تَدرون َأيهم َأقْرب لَكُم نَفْعاً فَِريضةً من اللِّه ِإن اللّه كَان عِليما حِكيما

 وهو مستنبط ، هن آيات علم الفرائض، السورة واآلية التي هي خاتمة هذه، والتي بعدها،هذه اآلية الكريمة
 ولنذكر منها ما هو متعلق ، ومن األحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك،من هذه اآليات الثالث

:  قال ابن عيينة، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض،بتفسير ذلك

إنما سمكلهم يبتلى به الناس ه العلم؛ ألن نصفَى الفرائض.  

بعد  ومنها ما يتصل به ،ألن األحكام التي تتصل باإلنسان منها ما يتصل به في حال الحياة:  بعضهموقال
هذا و ، فكانت نصف العلم بهذا االعتبار، بعد الموت األحكام المتصلة باإلنسانالفرائض هي من و،الموت

: وت بعض أئمة العلم والراسخين فيه كما يقال في م،نزلته لبيان أهمية الشيء ومالتعبير يمكن أن يعبر به

 -رضي اهللا عنه-عمر ل كما قيل ،بسبب موتهالعباد  لبيان قدره في العلم وما يفوت مات اليوم نصف العلم؛

  .لما مات

عادني رسول :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عند تفسير هذه اآلية عن جابر بن عبد اهللا 
 ال -صلى اهللا عليه وسلم- فوجدني النبي ، وأبو بكر في بني سلمة ماشيين-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 ،ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اهللا:  فقلت، فأفقت فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي،أعقل شيئاً
 وكذا رواه مسلم والنسائي ورواه الجماعة }ييِنيوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَ{: فنزلت
  .)٤(كلهم

                                                

3
ِذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا  ِإن الَّ { : باب قول اهللا تعالى    –رواه البخاري في كتاب الوصايا       - 

 باب بيان الكبائر وأكبرهـا      –، ومسلم في كتاب اإليمان      )٣/١١٠١٧) (٢٦١٥(برقم  ] سورة النساء ) ١٠([ }وسيصلَون سِعيرا 
 ).١/٩٢) (٨٩(برقم 

4
 بـاب   –، ومسلم في كتاب الفرائض      )٤/١٦٦) (٤٣٠١( باب تفسير سورة النساء برقم       –سير  رواه البخاري في كتاب التف     - 

 ).٣/١٢٣٤) (١٦١٦(ميراث الكاللة برقم 
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جاءت امرأة :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- روى أحمد عن جابر ،حديث آخر عن جابر في سبب نزول اآلية
 ،يا رسول اهللا:  فقالت-صلى اهللا عليه وسلم- إلى رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-سعد بن الربيع 

 ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ماالً،أحد شهيداًيوم  قتل أبوهما معك في ،الربيعهاتان ابنتا سعد بن 
 فأرسل رسول اهللا ،فنزلت آية الميراث:  قال،))يقضي اهللا في ذلك((: فقال:  قال،وال ينكحان إال ولهما مال

  .)٥()) وما بقي فهو لك،ن وأمهما الثم، سعد الثلثينأعط ابنتي((:  إلى عمهما فقال-صلى اهللا عليه وسلم-

  .هوقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماج

وسكوته عن  ،وهذا الحديث سكت عنه الحافظ، }...يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم{ :هي قوله سبحانهآية المواريث 
  .-رحمه اهللا- وحسنه الشيخ األلباني ،الحديث يعنى أنه ضعيف

  .ما نزل بسببه اآلية األخيرة من هذه السورة كما سيأتيإن والظاهر أن حديث جابر األول

  .]سورة النساء) ١٧٦([ }يستَفْتُونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة{ :الكاللةوهي آية 

 ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعاً ،اك أخوات ولم يكن له بنات وإنما كان يورث كاللة ذفإنه إنما كان له إذ
  . واهللا أعلم، والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه اآلية، فإنه ذكره هاهنا-رحمه اهللا-للبخاري 

فإن أهل الجاهلية  ، يأمركم بالعدل فيهم:أي }يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{: وقوله تعالى
 ، في التسوية بينهم في أصل الميراث-تعالى– فأمر اهللا ،اثكانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون اإلن

 ومعاناة ،نة النفقة والكلفةؤوفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ األنثيين؛ وذلك الحتياج الرجل إلى م
  . فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه األنثى، وتجشم المشقة، والتكسب،التجارة

الرجاُل قَوامون {: بقوله سبحانه فاوت بين الذكر واألنثى في اآلية األخرىفي التعلة  ال-سبحانه–اهللا بين قد و
اِلِهموَأم ا َأنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع مهضعب َل اللّها فَضاء ِبملَى النِّس؛ فألنه مطالب ]سورة النساء) ٣٤([ }ع

  .مكان هذا التفاضل، واهللا أعل... بالنفقة والتكسب و

 اًأصنافالعلم  أهل استثنى و،كل ولد لكم: أي، هذا يدل على العمومو جمع مضاف إلى المعرفةفاألوالد وأما 
  :، وهممن الميراثألجلها منعوا م من الناس ألوصاف معينة قامت به

      ة ذلك لم يورثوا فاطمل و،)٦()) ما تركنا صدقةال نورث((: -صلى اهللا عليه وسلم- لقوله ؛أوالد األنبياء

  . تطالب بنصيبها من الميراث-رضي اهللا عنه- لما جاءت ألبي بكر -اعنهرضي اهللا -

 -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  أن -رضي اهللا عنه–لما جاء من حديث أبي هريرة  ،الولد الكافر باإلجماعو

لولد إذا كان مسترقاً فإنه ال  ا:والرقيق أي ،القاتل، وكذا )٧())فر المسلم وال المسلم الكافرال يرث الكا((: قال
  . واهللا أعلم، فهذه من موانع اإلرث،يملك

                                                

5
، وحسنه األلباني في صحيح وضـعيف سـنن         )٣/٣٥٢) (١٤٨٤٠(، وأحمد برقم    )٤/٤١٤) (٢٠٩٢(رواه الترمذي برقم     - 

 ).٢٠٩٢(الترمذي برقم 

6
) ٦٣٤٦( بـرقم    ))ال نورث ما تركنا صدقة    (( -صلى اهللا عليه وسلم   – باب قول النبي     –ب الفرائض   رواه البخاري في كتا    - 

برقم )) ال نورث ما تركنا فهو صدقة      ((-صلى اهللا عليه وسلم   – باب قول النبي     –ومسلم في كتاب الجهاد والسير      ) ٦/٢٤٧٤(
)٣/١٣٨٠) (١٧٥٩.( 
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 أنه تعالى }يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{: وقد استنبط بعض األذكياء من قوله تعالى
كما جاء في الحديث  ، أرحم بهم منهمفعلم أنه  حيث أوصى الوالدين بأوالدهم،أرحم بخلقه من الوالد بولده

 ، فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها، وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدهاالصحيح
أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي ((:  ألصحابه-صلى اهللا عليه وسلم-وأرضعته فقال رسول اهللا 

  .)٨())فواهللا هللا أرحم بعباده من هذه بولدها(( : فقال،ال يا رسول اهللا:  قالوا))تقدر على ذلك

  مع ذلك-سبحانه–مع أن عطف األب وحنوه وحرصه على أبنائه هو جبلة جبله اهللا عليها، إال أن الرب 

ن أرجى آية في إ: ولهذا قال بعض أهل العلم إشارة على عظم رحمته سبحانه ولطفه، اآلباء باألبناء يوصي
أعظم عند اهللا الذي هو المسلم  فما بالك ب،لئال يضيع ؛رة االحتياط فيها لمال المسلمكتاب اهللا آية الدين؛ لكث
قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى {:  سبحانهالمشهور أن أرجى آية هي قولهلكن و ،شأناً وحرمة من ماله

  .]سورة الزمر) ٥٣([ }َأنفُِسِهم لَا تَقْنَطُوا ِمن رحمِة اللَِّه

 وكانت الوصية ،كان المال للولد:  قال-اضي اهللا تعالى عنهمر-وروى البخاري هاهنا عن ابن عباس 
 وجعل لألبوين لكل واحد منهما السدس ، فجعل للذكر مثل حظ األنثيين، فنسخ اهللا من ذلك ما أحب،للوالدين
  . وللزوج الشطر والربع، وجعل للزوجة الثمن والربع،والثلث

لينتقل   والمعاقدة؛، والوالء،من التوارث بالهجرة الناس في أول اإلسالمعليه سخة لما كان اآلية ناوهذه 
  . فحسبقراباتفي الفيصير بعد ذلك التوارث 

فإن :  وتقديره، زائدة،قوله فوق:  قال بعض الناس،}فَِإن كُن ِنساء فَوقَ اثْنَتَيِن فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك{ :وقوله
وهذا غير مسلم ال هنا وال ، ]سورة األنفال) ١٢([ }فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق{:  كما في قوله،ثنتينكن نساء ا

  . وهذا ممتنع، زائد ال فائدة فيه فإنه ليس في القرآن شيء،هناك

عملنا يفهم من اآلية لو أ إذ ،لمعنىم لاستشكاله هوزائدة في اآلية على القول بأن كلمة فوق  نما حمل القائلو
مع أن كما هو ظاهر اآلية،  ،فالن ا، وأما االثنتيرثنمن الزوجات  كثراألوالواحدة والثالث  أن "فوق"كلمة 

 ،غير مالئمبالزيادة في القران التعبير إن : لكن أهل العلم يقولون ،المشهور أن االثنتين فما زاد لهن الثلثان
 في  وال ،زيادة ماك ،يعبرون بالصلة في الزياداتلذلك و ،ال يعبر بذلكأنه مقتضى التأدب مع القرآن من أن و

   . للقسماًتأكيدويجعلونها  ]سورة البلد) ١([ }لَا ُأقِْسم ِبهذَا الْبلَِد{: قوله سبحانه

 ،فحسبفي األسماء والظروف وإنما تكون الزيادة في الحرف ال تأتي مما يذكر في هذا المقام أن الزيادة و
لذا ال يسلم للقائلين بأن فوق في اآلية زائدة ال في آية المواريث، و ين أرباب هذا الفن،كما هو متفق عليه ب

عني اضربوا  إذ ليس الم]سورة األنفال) ١٢([ }فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق{: وال في سورة األنفال عند قوله سبحانه
 الضرب  فإنهم يذكرون أن موضع،امهها وكالفي أشعارذكرته العرب  وإنما لفظة فوق لها معنى ،األعناق

 وسءالرأسرع في قطع  عفي هذا الموض؛ ألن الضرب أشفى وأنفى أو أعلى الرقبةفوق الرقبة لألعناق 

: مثله قولهو ،وأين يضربون كيف ة المقاتليعلمل -عز وجل-اهللا توجيه من األمر وهذا  ،وتطاير الجماجم

                                                                                                                                                            

7
 ).١٣٦٤٣(وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم ، )٥/٢٠٩) (٢١٨٦٩(رواه أحمد في مسنده برقم  - 

8
 ).٥/٢٢٣٥) (٥٦٥٣( باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم –رواه البخاري في كتاب األدب  - 
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 تإذا ضربفإن العدو حمله بعض المفسرين على البنان خاصة،  ]سورة األنفال) ١٢([ }واضِربواْ ِمنْهم كُلَّ بنَاٍن{
  وتتعطل، وال يرمي بالسهم فتنشل حركته، وال الحربة، وال الرمح،ع أن يمسك السيفيستط لم هبنانأطراف 

  .همكيف يفتكون بعدوفنون القتال وفي لهم درس هو  ف،من العضو منفعته

  :يقول صاحب المراقي

............................  

  

  ولم يكن في الـوحي حـشو يقـع          
  

  .المعنىفي زيادة إن زيادة المبنى : ولذلك قيل

  .فلهما ثلث ما ترك:  لقال،قالوه لو كان المراد ما ،}فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك{ :ثم قوله

 ،؛ ألن لهن تستعمل للجمع}لَهنفَ{: لما عقب بعدها بقوله  في اآليةزائدةلو كانت  }فَوقَ{ أنمراد ابن كثير 
  . تأكيداً على زيادتها بالتثنيةفلهما: ولقال

  .وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم األختين في اآلية األخيرة

 ولَد ولَه ُأخْتٌ فَلَها يستَفْتُونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرٌؤ هلَك لَيس لَه{: آية الكاللةالمقصود بها 
كا تَرا الثُّلُثَاِن ِمممِن فَلَهفَِإن كَانَتَا اثْنَتَي لَدا وكُن لَّهي آ ِإن لَّمِرثُهي وهو كا تَرفُ مسورة النساء) ١٧٦([ }ِنص[، 

: ن من آية أخرى وهي قوله أن االثنتين لهما الثلثا-رحمه اهللا-الشيخ الشنقيطي ككذلك أخذ بعض أهل العلم و

توريث البنتين الثلثين في ثبت وقد  ،باعتبار أن لألنثيين حال يكون حظهما الثلثين }ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{
  .السنة المطهرة

 ، يرث البنتان الثلثين بطريق األولى فألن وإذا ورث األختان الثلثين،نفإنه تعالى حكم فيها لألختين بالثلثي
  .وقد تقدم

لصق صلة وأقوى وشيجة بالميت من أووأمس رحماً  لى من األخوات؛ ألنهما أعلق قربةوإنما كانت البنتان أو
وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من : فحوى الخطابوهذا ما يعرف عند األصوليين ب ،غيرهما
لضرب من افدل تحريم التأفيف على تحريم  ]اإلسراءسورة ) ٢٣([ }فَالَ تَقُل لَّهمآ ُأفٍّ{: كقوله تعالى المنطوق
وبعضهم وآخرون يسمونه مفهوم الموافقة األولوي،  ، قياساًبعض األصوليين يسمي هذا النوعى، وباب أول

  . واهللا أعلم،يعبر عنه بغير ذلك

عد بن م البنتي س حك-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي : -رضي اهللا تعالى عنه-وقد تقدم في حديث جابر 
  .الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك

  . فلو كان للبنتين نصف لنص عليه أيضاً}وِإن كَانَتْ واِحدةً فَلَها النِّصفُ{: وأيضاً فإنه قال

إن وجدت والمعنى  باعتبار أن كان تامة } فَلَها النِّصفُوِإن كَانَتْ واِحدةٌ{:  بالرفعفي القراءة األخرىو
  .حدةوا

  . واهللا أعلم،دل على أن الثنتين في حكم الثالث فلما حكم به للواحدة على انفرادها

اثنتين : أيفإن لم تكن واحدة  :، والمعنى على مفهوم الشرطالشرطمفهوم ما يسمى عند األصوليين بهذا و
،  من التركةن للبنتينوهذا المفهوم موافق لمقتضى األدلة المثبتة لنصيب الثلثي،  أكثر من النصففأكثر فلهن

ثبت أنه تراجع و -رضي اهللا عنه–ما خالف في المسألة إال ابن عباس ، وذلكنقل بعضهم اإلجماع على لقد و
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مفهوم الظرف الوارد في من  أقوىعند األصوليين عن قوله، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، ومفهوم الشرط 
إذ المعنى على مفهوم  ،]سورة النساء) ١١([ }تَيِن فَلَهن ثُلُثَا ما تَركفَِإن كُن ِنساء فَوقَ اثْنَ{: قوله سبحانه

  .وهذا خالف المراد، الثلثان يستحقان الظرف فإن كن دون ذلك فال

  :المفاهيم أنواع: فائدة

  .بعضهم يعده من قبيل المنطوقووهو أعالها،  -ال إله إال اهللا-: مثاله ،مفهوم النفي واالستثناء: األول

  : السعودمراقييقول صاحب نظم منظومة 

  أعـــاله ال يرشـــد إال العلمـــا
  

ــى    ــضعف انتم ــوق ب ــا لمنط   فم
  

  .مفهوم الشرط: الثاني

   .مفهوم الصفة: الثالث

  .مفهوم الظرف: الرابع

  . في مؤخرتها، ويأتيالعددمفهوم : الخامس

  : بقولهقييحتج به، واليه أشار ناظم المراوال  اأضعفه وهو ،اللقبمفهوم : السادس

  بــيو مــا ُأأضــعفها اللقــب وهــ
  

  من دونـه نظـم الكـالم العربـي          
  

  .إال انتظام الكالم ليعرف المراديستفاد من اللقب أنه ال  عنىوالم

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )٥(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

سورة ) ١١([ } واِحٍد منْهما السدس ِمما تَركوَألبويِه ِلكُلِّ{: وقوله تعالى: - تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 
  : األبوان لهما في الميراث أحوال، إلى آخره]النساء

 بنت واحدة فرض لها  فإن لم يكن للميت إال،نهما السدسأن يجتمعا مع األوالد فيفرض لكل واحد م: أحدها
 فيجمع له والحالة هذه ،خر بالتعصيب وأخذ األب السدس اآل، ولألبوين لكل واحد منهما السدس،النصف

  .بين الفرض والتعصيب

ويأخذ األب الباقي بالتعصيب ،  فيفرض لألم والحالة هذه الثلث،أن ينفرد األبوان بالميراث: الحال الثاني
 فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض لألم وهو الثلثان،المحض

 ألن ؛ثلث الباقي في المسألتين  ثم تأخذ األم بعد فرض الزوج والزوجة، والزوجة الربع،الزوج النصف

 وقد جعل اهللا لها نصف ما جعل لألب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ،الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما
  .األب ثلثيه

  :ما بعد أ،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

،  الذي عليه عامة أهل العلمهذا،  في الصورة الثانيةمن كون األم تأخذ ثلث المال الباقيما ذكره ابن كثير 
من أن الرجل والعلة ما ذكرناه  ،غالباً أكثر من نصيب األم -زوج األم–وبهذا االعتبار يكون نصيب األب 

  إذ يرى-مارضي اهللا عنه-ابن عباس لف في المسألة نقص دائماً، وخا دائماً والمرأة تنتظر الينتظر الزيادة

  . ثلث الباقيال ،أنها تأخذ ثلث المال من أصله

 أو من ، أو من األب، سواء كانوا من األبوين،خوةوهو اجتماعهما مع اإل: والحال الثالث من أحوال األبوين
  .األم

  .}فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ{ خوة في اآليةكما يدل عليه إطالق اإل

  . ولكنهم مع ذلك يحجبون األم عن الثلث إلى السدس،فإنهم ال يرثون مع األب شيئاً

  ومشاقّ، صاحب النفقةكونهل نصيب األم ليزيد نصيب األب نقصما وإن ،يسمى بحجب النقصانما هذا و

كلف  من  ليستعين بها على تكاليف؛البيت ومتطلباته غالباً تكون على كاهله، فكانت هذه الزيادة في سهمه
  . واهللا أعلم،ونهمئشبالقيام على 

 وحكم األخوين ،رض لها مع وجودهم السدس فإن لم يكن وارث سواها وسوى األب أخذ األب الباقيففي
  .خوة عند الجمهورفيما ذكرناه كحكم اإل

  .إال ابن عباسولم يخالف في المسألة  ،اإلجماع على هذاوبعض أهل العلم ينقل 
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 وال ، يرثون أضروا باألم وال}فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ فَُألمِه السدس{: ن قتادة قولهوروى ابن أبي حاتم ع
عن  أنهم إنما حجبوا أمهم  وكان أهل العلم يرون،ما فوق ذلك ويحجبها ،يحجبها األخ الواحد من الثلث

  . وهذا كالم حسن،الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم

وكثير  -رضي اهللا عنهم– وعائشة وأبي الدرداء ومعاذ أبي بكروهو قول خوة نزلة األب فيحجب اإلالجد بمو
  .-صلى اهللا عليه وسلم-من أصحاب النبي 

 خوةفروا أن اإل -عنهمرضي اهللا - وجماعة  بن ثابت، وزيد بن أبي طالب،عليوخالف في هذه المسألة  

رضي اهللا -من المسائل القليلة التي اختلف فيها الصحابة ة المسأل هذهو يرثون مع الجد، األشقاء أو ألب
  .-معنه

 وذلك ،ن مقدم على الوصية أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدي}ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها َأو ديٍن{: وقوله
  .عند إمعان النظر يفهم من فحوى اآلية الكريمة

وللعلماء كالم في تقديم  ،}ي ِبهاِمن بعِد وِصيٍة يوص{تح الصاد في قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم بفو
التقديم أن يرى  أهل العلم فبعض ،مقدم على الوصيةفي األصل الدين أن  مع ، في اآليةنالوصية على الدي

لدين الوصية واإلى ينظر ف ،ألن المقصود هو التقديم على قسم الميراثفي اآلية؛ بالذكر ال يدل على شيء 
  . اعتبار للترتيب الوارد في اآليةال و،الذي على الميت فيخرج ذلك قبل أن يقسم المال على الورثة

عادة ما تكون من حظ الفقراء و ،وهي حق لغير الورثة ،الدينألنها دون  ؛الوصيةقدمت : قال آخرونو
 ينبلامطله  لغيريتعلق باق ثابت حفهو الدين أما  ب،طاِليفرط بها النعدام المفيخشى أن تضيع أو  والمساكين

  .جة غالباًوعليه حبه 

  .هذا االعتبار فقدمت ل،يوصي فإن غالب من يترك ماالً ،لكثرة وقوعهاقدمت الوصية : قيلو

 .واقع حاصل ثابت ما ينسى وال يضيع بخالف الدين فهو شيء ،ناشئة من الميتألنها  ؛قدمت الوصية: قيلو

 والذي يخرج بال عوض عادة ما تتباطأ ، فأشبهت الميراثعوضخرج بال تُ لكونها ؛قدمت الوصية: لقيو
  .إخراجهتتثاقل الهمم في  و،إيفائه في النفوس

  . بالصواب واهللا أعلم، في سبب تقديم الوصية على الدين-رحمهم اهللا- أمور يلتمسها بعض العلماء فهذه

 إنما فرضنا لآلباء واألبناء : أي]سورة النساء) ١١([ }َأقْرب لَكُم نَفْعاًآبآُؤكُم وَأبناُؤكُم الَ تَدرون َأيهم {: وقوله
ان عليه  وعلى خالف ما ك، على خالف ما كان عليه األمر في الجاهلية،وساوينا بين الكل في أصل الميراث

 اهللا تعالى رضي-كما تقدم عن ابن عباس   وللوالدين الوصية، من كون المال للولداألمر في ابتداء اإلسالم
الدنيوي - إنما نسخ اهللا ذلك إلى هذا ففرض لهؤالء ولهؤالء بحسبهم؛ ألن اإلنسان قد يأتيه النفع ،-ماعنه

آبآُؤكُم وَأبناُؤكُم الَ تَدرون { ولهذا قال، وقد يكون بالعكس،ما ال يأتيه من ابنه  من أبيه-أو األخروي أو هما
 فلهذا فرضنا ،اآلخر كما هو متوقع ومرجو من ، كأن النفع متوقع ومرجو من هذا: أي}َأيهم َأقْرب لَكُم نَفْعاً

  . واهللا أعلم، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث،لهذا ولهذا

 أحدهما أكثر من اآلخر فقد ينفعه ؟األبناء وأآلباء اأقرب له نفعاً في الدنيا واآلخرة من هو ال يدرى اإلنسان ف

       كما قال من األب هو المنتفع الولد  يكون  وربما،ع األبينف فربما يكون الولد هو من والعكس محتمل،



 ٣

وبناء على ذلك  ،]سورة الطور) ٢١([ }والَِّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم ِبِإيماٍن َألْحقْنَا ِبِهم ذُريتَهم{: -سبحانه-
  . جميعاًهؤالء وهؤالءلميراث ل قد فرض في ا-عز وجل-فإن اهللا 

 ،ض هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بع: أي}فَِريضةً من اللِّه{: وقوله
  .هو فرض من اهللا حكم به وقضاه

}ِكيمح ِليمع اللّه{:  ولهذا قال، ويعطي كالً ما يستحقه بحسبه،الذي يضع األشياء في محالها }وِإن كَان اللّه 
  .}عِليما حِكيما

ولَكُم ِنصفُ ما تَرك َأزواجكُم ِإن لَّم يكُن لَّهن ولَد فَِإن كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع ِمما تَركْن ِمن بعِد وِصيٍة {
كْتُما تَرِمم عبالر نلَهٍن ويد ا َأوِبه وِصينن يكْتُم ما تَرِمم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم فَِإن كَان لَدو كُن لَّكُمي ِإن لَّم 

بعِد وِصيٍة تُوصون ِبها َأو ديٍن وِإن كَان رجٌل يورثُ كَالَلَةً َأو امرَأةٌ ولَه َأخٌ َأو ُأخْتٌ فَِلكُلِّ واِحٍد منْهما 
سدةً السِصيو آرضم رٍن غَييد آ َأوى ِبهوصٍة يِصيِد وعكَاء ِفي الثُّلُِث ِمن بشُر مفَه ِمن ذَِلك اْ َأكْثَرفَِإن كَانُو 

 ِليمح ِليمع اللّهاللِّه و نسورة النساء) ١٢([ }م[.  

  .عن غير ولدولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن : يقول تعالى

  . حكمه حكم الولد وابن االبن،ولد الولدك ،وإن نزل

وقد تقدم أن الدين مقدم على } فَِإن كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع ِمما تَركْن ِمن بعِد وِصيٍة يوِصين ِبها َأو ديٍن{
لبنين وإن سفلوا حكم  وحكم أوالد ا،العلماء أمر مجمع عليه بين ، وهذا ثم الميراث، وبعده الوصية،الوصية

  .أوالد الصلب

 االثنتان والثالث ،الثمن الزوجة والزوجتان وسواء في الربع أو ،إلى آخره} ولَهن الربع ِمما تَركْتُم {:ثم قال
   . فيهنواألربع يشترك

   .إلى آخر الكالم عليه كما تقدم }ِمن بعِد وِصيٍة {:وقوله

  }وِإن كَان رجٌل يورثُ كَالَلَةً{ :له تعالىوقو

  . أي حال كونه ذا كاللة،على الحالأشهر ما قيل في إعراب الكاللة أنها منصوبة 

 ال ،والمراد هنا من يرثه من حواشيه .وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه ،مشتقة من اإلكليل: الكاللة

أنه سئل عن الكاللة : -رضي اهللا تعالى عنه-ر الصديق أصوله وال فروعه كما روى الشعبي عن أبي بك
 واهللا ورسوله بريئان ،لشيطان وإن يكن خطًأ فمني ومن ا،أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن اهللا: فقال

إني أستحي أن أخالف أبا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- فلما ولي عمر ،من ال ولد له وال والد: الكاللةمنه، 
  . رواه ابن جرير وغيره،ي رآهبكر في رأ

كنت آخر الناس عهداً :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 
. من ال ولد له وال والد: الكاللة: وما قلت؟ قال:  فقلت،القول ما قلت:  فسمعته يقول،بعمر بن الخطاب

 وصح من غير وجه عن ابن ،-ما تعالى عنهرضي اهللا-وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود 
 ، وقتادة، والحسن البصري، والنخعي، وبه يقول الشعبي،-مرضي اهللا تعالى عنه- وزيد بن ثابت ،عباس



 ٤

 واألئمة ، وهو قول الفقهاء السبعة، وأهل الكوفة والبصرة، وبه يقول أهل المدينة، والحكم،وجابر بن زيد
  . وقد حكى اإلجماع على ذلك غير واحد،ل جميعهم وجمهور السلف والخلف ب،األربعة

  .يت نفسه الذي ال ولد له وال والدالكاللة اسم للم: وقالت طائفة

  . الحواشييعني ،الء الوارثين بهذه المثابةتطلق على هؤ: ليوق

  . الذي يعطى لهؤالء الحواشيعلى نفس المال الكاللة تطلق: لقيو

 اشتقاقو  وأشهر ما قيل في معناها هو ما نقله الحافظ ابن كثير،، الكاللةر بهأحسن ما تفسوالصواب أن 

 فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من ، الذي يحيط بالرأس وال يعلو عليهاإلكليل من الكاللة
ا ذهبا كان د فهما طرفا الرجل فإذلأما الوالد والوو ،كليل بالرأسحاطة اإلإمن طرفيه أعاله وأسفله كحوله ال 

  .بقية النسب كاللة

فال يحسن  ، وفي أحسن أحواله من ملح العلم،يعتبر من فضول العلمواإلطالة في معرفة تفاصيل هذه المسألة 
  .أن ينشغل العبد به

    كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص   من أم:أي} ولَه َأخٌ َأو ُأخْتٌ{: وقوله تعالى

فَِلكُلِّ { ، فيما رواه قتادة عنه-رضي اهللا تعالى عنه- وكذا فسرها أبو بكر الصديق ،-عالى عنهرضي اهللا ت-
  }واِحٍد منْهما السدس فَِإن كَانُواْ َأكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شُركَاء ِفي الثُّلُِث

  .واإلجماع قائم على ذلك

  :ألم يخالفون بقية الورثة من وجوهخوة اإو

  . وهي األم، يرثون مع من أدلوا بهأنهم: أحدها

  .أن من أدلى بواسطة ال يرث معهفخالفوا القاعدة المطردة 

  . ذكورهم وإناثهم في الميراث سواءأن: الثاني

  .، وهذا باإلجماعللذكر مثل حظ األنثيينجرياً على القاعدة العامة في الفرائض أن فال يقسم لهم الميراث 

  . وال ولد ابن، وال ولد، وال جد،فال يرثون مع أب،  إذا كان ميتهم يورث كاللةأنهم ال يرثون إال: الثالث

 وإذا وجدت مع ،ينما األم إذا وجدت مع أخ واحد فإنها تأخذ الثلث ب،خذوه تعصيباًأيما زاد على الفروض ف
د االبن فإنه  وكذلك إذا وج، وال تأخذ بقية المال مثل األب في هذا،خوة فإنها تأخذ السدسمجموعة من اإل

  . يعني بعد الفروض،يأخذ الباقي تعصيباً

  .أنهم ال يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم: الرابع

 ال على اإلضرار ، لتكون وصيته على العدل:أي} ِمن بعِد وِصيٍة يوصى ِبهآ َأو ديٍن غَير مضآر{: وقوله
  . اهللا له من الفريضةثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر بأن يحرم بعض الور،والحيفالجور و

  بذلكس لبعض النابأن صرح ، بقصد المضارةهأوصى بالثلث أو دونما إذا  ويدخل في المنع من نفاذ الوصية

  .ال تنفذ وصيتهف



 ٥

    وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول اهللا ،فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد اهللا في حكمته وقسمته

  .(1)))إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث((:  قال-لى اهللا عليه وسلمص-

كما راجعة ، ولعل علة ذلك  المضارةإلى مسألة  لم تتطرقء واألبناء ميراث اآلباتلما ذكرالمالحظ أن اآلية و
 بخالف ،واألبناءقليل الورود في ميراث اآلباء أن قصد المضارة إلى  -رحمه اهللا-ذكر الحافظ ابن القيم 

  .واهللا أعلم ، معهم كثيرة الوقوعاالحواشي فإنهالورثة من 

} زالْفَو ذَِلكا وِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللّهن يماللِّه و وددح ِتلْك
سورة ) ١٤-١٣([ }لَه ويتَعد حدوده يدِخلْه نَارا خَاِلدا ِفيها ولَه عذَاب مِهينومن يعِص اللّه ورسو * الْعِظيم
 ، هذه الفرائض والمقادير التي جعلها اهللا للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه:أي ]النساء

 : أي}ومن يِطِع اللّه ورسولَه{:  قال ولهذا،هي حدود اهللا فال تعتدوها وال تجاوزوها وفقدهم له عند عدمه

  بل تركهم على حكم اهللا وفريضته وقسمته،نقص بعضاً بحيلة ووسيلةزد بعض الورثة ولم ي فلم ي،فيها

  .}يدِخلْه جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها وذَِلك الْفَوز الْعِظيم{

ر ما حكم اهللا  لكونه غي:أي }للّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدِخلْه نَارا خَاِلدا ِفيها ولَه عذَاب مِهينومن يعِص ا{
 ولهذا يجازيه باإلهانة في ،وحكم بهاهللا  وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم ،به وضاد اهللا في حكمه

  .العذاب األليم المقيم

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-أحمد عن أبي هريرة روى اإلمام 

 فيختم له بشر عمله فيدخل ،هإن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيت((
ل فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخ ،سنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين ،النار
  .}عذَاب مِهين...{: إلى قوله} ...ِتلْك حدود اللِّه{: اقرءوا إن شئتم: ثم يقول أبو هريرة:  قال،(2)))الجنة

أن : -رضي اهللا تعالى عنه- عن أبي هريرة ،وروى أبو داود في باب اإلضرار في الوصية من سننه
المرأة بطاعة اهللا ستين سنة ثم يحضرهما إن الرجل ليعمل أو ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

ِمن بعِد وِصيٍة {:  أبو هريرة من هاهناقرأ علي: وقال )٣())الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار
آرضم رٍن غَييد آ َأوى ِبهوص{  حتى بلغ}يِظيمالْع زالْفَو ذَِلكل  وقا،ه وهكذا رواه الترمذي وابن ماج،}و

  .وسياق اإلمام أحمد أتم وأكمل. حسن غريب: الترمذي

 لكن أصل الحديث في الخواتيم ثابت معروف ، على شهر بن حوشب وفيه ضعفالحديث بهذا السياق مداره
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ال يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل ((: ونصه

  . إلى آخره)٤())...بعمل أهل النار فيدخلها

                                                
) ٢٧١٣(، وابـن ماجـه بـرقم        )٦/٢٤٧) (٣٦٤١(، والنسائي بـرقم     )٤/٤٣٤) (٢١٢١(، والترمذي برقم    )٣/٧٣) (٢٨٧٢(رواه أبو داود برقم      - 1

 ).٢٦٠٠(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢/٩٠٥(

  ).٣٣٨٢( في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم األلباني، وضعفه )٢/٢٧٨) (٧٧٢٨(، وأحمد برقم )٢/٩٠٢) (٢٧٠٤(رواه ابن ماجه برقم  - 2
  ).٢٨٦٧(، وضعفه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم )٤/٤٣١) (٢١١٧(، والترمذي برقم )٣/٧٢) (٢٨٦٩(رواه أبو داود برقم  - 3
) ٣١٥٤(بـرقم    ]سورة البقرة ) ٣٠([ }وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اَألرِض خَِليفَةً        { :ل اهللا تعالى   باب قو  –رواه البخاري في كتاب األنبياء       - 4

  ).٤/٢٠٣٦) (٢٦٤٣( باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته برقم –، ومسلم في كتاب القدر)٣/١٢١٢(



 ٦

} تَّىوِت حيِفي الْب نِسكُوهواْ فََأمفَِإن شَِهد نكُمعةً مبَأر ِهنلَيواْ عتَشِْهدفَاس آِئكُمالْفَاِحشَةَ ِمن نِّس ْأِتينالالَِّتي يو
ْأِتياِنها ِمنكُم فَآذُوهما فَِإن تَابا وَأصلَحا فََأعِرضواْ عنْهما واللَّذَان ي *يتَوفَّاهن الْموتُ َأو يجعَل اللّه لَهن سِبيالً 

 كان الحكم في ابتداء اإلسالم أن المرأة إذا زنت فثبت زناها ،]سورة النساء) ١٦([ }ِإن اللّه كَان تَوابا رِحيما
والالَِّتي يْأِتين {:  ولهذا قال،ن تموت أ بيت فال تمكن من الخروج منه إلىبالبينة العادلة حبست في

ِمن نِّسآِئكُم فَاستَشِْهدواْ علَيِهن َأربعةً منكُم فَِإن شَِهدواْ فََأمِسكُوهن ِفي الْبيوِت حتَّى { ،يعني الزنا: }الْفَاِحشَةَ
 . فالسبيل الذي جعله اهللا هو الناسخ لذلك،}يتَوفَّاهن الْموتُ َأو يجعَل اللّه لَهن سِبيالً 

ومعلوم أن ؟ النسخ أو هو  هل ، بغايةىالمغيمسألة عند الكالم على  نمما يستشهد به األصوليومثال هذا ال
  :تنقسم إلى قسمينالغاية 

 ،لشهرافعلوا كذا إلى نهاية ا: أمثلة افتراضية مثل لو قالاألصوليون ويضرب لها  ،محددة بحدغاية : األول
ال يكون هذا من قبيل النسخ  فإذا انتهى األسبوع فإنهم ال يطالبون بفعله ف،افعلوا كذا إلى نهاية األسبوع

  .إجماعاً

والالَِّتي يْأِتين الْفَاِحشَةَ ِمن نِّسآِئكُم { :هذه اآليةالمشهور ها المثو ،"مجهولة أو مجملة "غير محددةغاية : الثاني
يِهن َأربعةً منكُم فَِإن شَِهدواْ فََأمِسكُوهن ِفي الْبيوِت حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ َأو يجعَل اللّه لَهن فَاستَشِْهدواْ علَ

 البكر ، قد جعل اهللا لهن سبيالً، خذوا عني،خذوا عني((: -صلى اهللا عليه وسلم-قوله جاء في وقد ، }سِبيالً
هل هذا ف ،كذلك آية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمهاو ،)٥()) والثيب الرجم،وتغريب عامبالبكر جلد مائة 

سواء قلنا : فالجواب أن يقال ،؟ من قبيل النسخ بالحكم السابقه أو أن،-عز وجل-مبين للسبيل الذي ذكره اهللا 
 ،اًد مائة وتغرب عامجلأن البكر تالحكم الثابت  ألن ؛ فال ضير بغايةىمن قبيل المغيأنه ن هذا الحكم نسخ أو إ

 واهللا ،الكالم على هذه اآليةيين عند األصول بعض هيذكرالذي   فال حاجة للجدل الطويل،رجموأن الثيب ت
  .أعلم

ها بالجلد أو خفنس كان الحكم كذلك حتى أنزل اهللا سورة النور: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس 
  .الرجم

 وزيد بن أسلم وقتادة وأبي صالح وعطاء الخرساني والحسن د بن جبيروسعي وكذا روي عن عكرمة

  . وهو أمر متفق عليه،أنها منسوخة: والضحاك

صلى اهللا عليه -كان رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
فلما  ، ذات يوم-عز وجل-زل اهللا  فأن،د وجهه وترب، وكرب لذلك،ر عليه إذا نزل عليه الوحي أثّ-وسلم

سالثيب جلد مائة ورجم ، والبكر بالبكر، قد جعل اهللا لهن سبيالً الثيب بالثيب،خذوا عني((: ي عنه قالر 
 وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن عبادة بن ،)٦()) والبكر جلد مائة ثم نفي سنة،بالحجارة

البكر  خذوا عني خذوا عني قد جعل اهللا لهن سبيالً((:  ولفظه،-صلى اهللا عليه وسلم-الصامت عن النبي 

                                                
 ).٣/١٣١٦) (١٦٩٠( باب حد الزنى برقم –ه مسلم في كتاب الحدود روا - 5

6
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حطان بـن  : ، قال شعيب األرنؤوط)٥/٣١٨) (٢٢٧٦٧(رواه أحمد في مسنده برقم      - 

 .عبد اهللا فمن رجال مسلم



 ٧

هذا حديث حسن :  وقال الترمذي،)٧()) والثيب بالثيب جلد مائة والرجم،جلد مائة وتغريب عام بالبكر
  .صحيح

  . واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما: أي}ِتياِنها ِمنكُم فَآذُوهماواللَّذَان يْأ{: وقوله تعالى

  :على أقوال ،}ِتياِنها ِمنكُمواللَّذَان يْأ{: تلف أهل التأويل في المراد بقوله سبحانهخا

  .ط، أخذاً من صيغة التذكير في اآلية، وهذا القول فيه بعداالمقصود بها فاحشة اللو: قيلف

ذكير تغليباً للذكور على اإلناث كما عبر بصيغة التإنما  و، الرجل والمرأة: أي}واللَّذَان يْأِتياِنها ِمنكُم{: وقيل
والالَِّتي يْأِتين الْفَاِحشَةَ ِمن {:  قبلهاقال -عز وجل–ال يخلو من إشكال وبعد؛ ألن اهللا أيضاً  وهذا ،هي العادة

جعَل اللّه  حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ َأو ينِّسآِئكُم فَاستَشِْهدواْ علَيِهن َأربعةً منكُم فَِإن شَِهدواْ فََأمِسكُوهن ِفي الْبيوِت
  . دون أن يتطرق إلى سواهنفذكر حكم المرأة ]سورة النساء) ١٥([ }لَهن سِبيالً

 ولذا كانت ، أشدن في البيوت؛ ألن جريمتهن يمسك فإنهنفي النساء المحصناتاألولى إن اآلية : قال بعضهمو
 فإنهما يؤذيان بالشتم والتوبيخ غير المحصنين في الرجل والمرأة ة والثاني،ى أكثر من مجرد األذعقوبتهن

  وذلك أنه لم تجِر،وفيه بعد -رحمه اهللا- وهذا اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،والزجر الشديد

  .العادة بتغليب اإلناث على الذكور

 ،، بداللة صيغة التأنيث في اآليةالمحصناتمحصنات وغير ية األولى في النساء خاصة اآلإن : قال بعضهمو
هو من وطء في نكاح : المحصنو ،ين وغير المحصنين المحصنفي الرجال بصنفيهموردت اآلية األخرى و

 واستحسنه القرطبي في الجامع ،النحاس ك،رجحه جماعةالقول  وهذه ، زنا أو نحوه يعني بال شبهة،صحيح
ن اآلية األولى إ: ، ويليه في القوة قول من قالأقرب هذه األقوالوهو  ، وغير هؤالء كثير،ألحكام القرآن

وعبر بصيغة الذكور  ، والثانية في الرجال والنساء؛ ألنهم يشتركون في األذى،مختصة بالنساء؛ ألنهن يحبسن
  . واهللا أعلم،لذكور على اإلناثبتغليب االعادة تغليباً كما جرت 

أي بالشتم والتعيير :  وسعيد بن جبير وغيرهما-ما تعالى عنهرضي اهللا-قال ابن عباس  }فَآذُوهما{
نزلت في الرجلين إذا :  وقال مجاهد، وكان الحكم كذلك حتى نسخه اهللا بالجلد أو الرجم،والضرب بالنعال

  . واهللا أعلم،-ال يكني وكأنه يريد اللواط- فعال

صلى اهللا عليه -ال رسول اهللا ق:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وقد روى أهل السنن عن ابن عباس 
  .)٨())من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به((: -وسلم

  .ارتكب جريمة اللواطمن اهللا فيحكم هذا 

 }فََأعِرضواْ عنْهما{ ، أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت: أي}فَِإن تَابا وَأصلَحا{: وقوله

  .}ِإن اللّه كَان تَوابا رِحيما{عنفوهما بكالم قبيح بعد ذلك؛ ألن التائب من الذنب كمن ال ذنب له  ال ت:أي
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 ).٣/١٣١٦) (١٦٩٠ ( باب حد الزنا برقم–رواه مسلم في كتاب الحدود  - 
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، وصححه األلباني فـي صـحيح       )٢/٨٥٦) (٢٥٦١(، وابن ماجه برقم     )٤/٥٧) (١٤٥٦(، والترمذي برقم    )٤/٢٦٩) (٤٤٦٤(رواه أبو داود برقم      - 

 ).٢٤٢٢(وضعيف الجامع الصغير برقم 



 ٨

 ثم ال يعيرها بما :أي )٩())ب عليهاثرإذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد وال ي((: وقد ثبت في الصحيحين
  . الذي هو كفارة لما صنعت،صنعت بعد الحد

 .لى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وص،واهللا أعلم
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 باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى بـرقم  – الحدود   ، ومسلم في كتاب   )٢/٧٧٧) (٢١١٩( باب بيع المدبر برقم      –رواه البخاري في كتاب البيوع       - 
)٣/١٣٢٨) (١٧٠٣.( 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

   )٦(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت / الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

وبةُ علَى اللِّه ِللَِّذين يعملُون السوء ِبجهالٍَة ِإنَّما التَّ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ولَيسِت التَّوبةُ ِللَِّذين يعملُون  * ثُم يتُوبون ِمن قَِريٍب فَُأولَِئك يتُوب اللّه علَيِهم وكَان اللّه عِليماً حِكيماً

هدَأح رضتَّى ِإذَا حَئاِت حيا السذَابع منَا لَهتَدَأع لَِئكُأو كُفَّار مهو وتُونمي الَ الَِّذينو تُ اآلنتُ قَاَل ِإنِّي تُبوالْم م
  .]سورة النساء) ١٨-١٧([ }َأِليما

ل معاينة الملك  ثم يتوب ولو قب،إنما يتقبل اهللا التوبة ممن عمل السوء بجهالة: -سبحانه وتعالى-يقول 
  . قبل الغرغرة: أي، يقبض روحهالذي

 وقال قتادة عن ،نب أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع عن الذكل من عصى اهللا خطًأ: قال مجاهد وغير واحد
كل ذنب أصابه :  كانوا يقولون-صلى اهللا عليه وسلم-نه كان يحدث أن أصحاب رسول اهللا أ: أبي العالية

اجتمع أصحاب رسول اهللا : أخبرنا معمر عن قتادة قال: رزاق وقال عبد ال، رواه ابن جرير،عبد فهو بجهالة
  .صي به فهو جهالة عمداً كان أو غيره فرأوا أن كل شيء ع-صلى اهللا عليه وسلم-

 ،كل عامل بمعصية اهللا فهو جاهل حين عملها: أخبرني عبد اهللا بن كثير عن مجاهد قال :وقال ابن جريج
رضي اهللا تعالى - وقال أبو صالح عن ابن عباس ،باح نحوهوقال لي عطاء بن أبي ر: قال ابن جريج

  .من جهالته عمل السوء: -ماعنه

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وذلك أن من ،هذه اآلية في تفسير ة هي المعتمد-مهللا عنه ارضوان-عن السلف ثرت ُأ هذه األقوال التي
عظمه حق  وال ،حق قدره -جل جالله– قدر اهللاا  فإنه مف معاصيهباقترا -عز وجل-اهللا حدود لى اجترأ ع
ولذا أطلق ارتكاب ما يسخطه ويغضبه، ألوقفه تعظيمه عن  هقلب في -عز وجل–اهللا  لو عظمإذ  ،تعظيمه

  .معنىهذا اللجاهل عليه لفظ ال

ن أل ؛ال يتأتى مع تفسير اآليةالتفسير  فهذا ، يتعدى: أيبمعنى أن يجهل اإلنسانبأن الجهالة هي أما القول و
ب له من التعظيم  جهالً منهم بما يج-عز وجل-اهللا حدود اجترءوا على الذين تبين حال العاصين  اآلية لفظ

  . واهللا أعلم،-سبحانه–  والحياء منهوالمهابة والخوف

 ما بينه : قال}ثُم يتُوبون ِمن قَِريٍب{: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  .وبين أن ينظر إلى ملك الموت

  .ما كان دون الموت فهو قريب: وقال الضحاك

  . ما لم يغرغر}ثُم يتُوبون ِمن قَِريٍب{: وقال الحسن البصري



 ٢

  .الدنيا كلها قريب: وقال عكرمة

إن ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن ابن عمر 
  .حسن غريب:  وقال الترمذي،ماجه ورواه الترمذي وابن (1)))اهللا يقبل توبة عبده ما لم يغرغر

إنما هو عبد اهللا بن عمر وهم،  وهو ،-مارضي اهللا عنه- عن عبد اهللا بن عمرو ماجهووقع في سنن ابن 
  .بن الخطاب

الروح أن تغرغر   قبليكونما  }ثُم يتُوبون ِمن قَِريٍب{: قوله سبحانهقريب في التوبة من ضابط الصواب أن 
ب في ل طااأبعمه  دعا -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  ذلكل و،أنها تتردد في أعلى الصدربمعنى  ،الحلقومفي 

  وهو بالموت،عودهي -صلى اهللا عليه وسلم–النبي  أتاه ياليهود غالملما مرض ال و،مرض الموت إلى اإلسالم

  فقام النبي  فأسلم، ،أطع أبا القاسم: ه فقال له، فنظر إلى أبيه وهو عند رأس))أسلم((: فقعد عند رأسه فقال له

ت الغرغرة الحلقوم، إذا وصلما أ ،٢))الحمد هللا الذي أنقذه بي من النار((: وهو يقول -صلى اهللا عليه وسلم–
  . واهللا أعلم.وال توبته هإيمانحينئذ فإنه ال ينفعه وعاجل العبد السكرات 

وعاين ،  فأما متى وقع اإلياس من الحياة}فَُأولَِئك يتُوب اللّه علَيِهم وكَان اللّه عِليماً حِكيماً{: قال تعالى
 وغرغرت النفس صاعدة في ،ت الحلقومغل وب، وضاق بها الصدر،لروح في الحلق وحشرجت ا،الملك

  .الغالصم

  .ده المنحدر إلى الجوفحيث يكون ما بع يطلق على أقصى الحلققد  و،الحلق: مالغالص

ولَيسِت التَّوبةُ ِللَِّذين يعملُون السيَئاِت حتَّى ِإذَا حضر { : ولهذا قال، والت حين مناص،فال توبة متقبلة حينئذ
الْم مهدَأحتُ اآلنتُ قَاَل ِإنِّي تُبنَّا ِباللَِّه {:  وهذا كما قال تعالى،]رة النساءسو) ١٨([ }ونَا قَالُوا آمْأسا بَأوا رفَلَم

هدحبعدم توبة أهل األرض إذا عاينوا الشمس طالعة -تعالى– وكما حكم ، اآليتين]سورة غافر) ٨٤([ }...و 
ع نَفْسا ِإيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ ِمن قَبُل َأو كَسبتْ يوم يْأِتي بعض آياِت ربك الَ ينفَ{ :من مغربها كما قال تعالى

  . اآلية]سورة األنعام) ١٥٨([ }...ِفي ِإيماِنها خَيرا

 ، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه ال ينفعه ندمه وال توبته}والَ الَِّذين يموتُون وهم كُفَّار{ :وقوله
والربيع بن   وأبو العالية-مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن عباس ،ة ولو بملء األرضوال يقبل منه فدي

ولَيسِت التَّوبةُ ِللَِّذين يعملُون السيَئاِت حتَّى ِإذَا حضر َأحدهم الْموتُ قَاَل ِإنِّي تُبتُ اآلن والَ الَِّذين {س أن
ُأو كُفَّار مهو وتُونمايا َأِليمذَابع منَا لَهتَدَأع نزلت في أهل الشرك: قالوا} لَِئك.  

صلى -أن رسول اهللا :  حدثهم-رضي اهللا تعالى عنه-أن أبا ذر : روى اإلمام أحمد عن أسامة بن سلمان
 وما وقوع:  قيل،))إن اهللا يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب((:  قال-اهللا عليه وسلم

                                                
، )٢/١٤٢٠) (٤٢٥٣(برقم  ))  ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر      -عز وجل –إن اهللا   ((، ورواه ابن ماجه ولفظه      )٥/٥٤٧) (٣٥٣٧(رواه الترمذي برقم     - 1

  ).٣١٤٣(، وحسنه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢/١٣٢) (٦١٦٠(وأحمد برقم 
  ).٣٠٩٥(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم )٣/١٥٢) (٣٠٩٧(رواه أبو داود برقم  2



 ٣

 }ُأولَِئك َأعتَدنَا لَهم عذَابا َأِليما{:  ولهذا قال اهللا تعالى،)١())أن تخرج النفس وهي مشركة((: الحجاب؟ قال

  . موجعاً شديداً مقيماً:أي

  . واهللا أعلم، لكن ال يخلو من ضعف،هذا الحديث يفسر اآلية

ِرثُواْ النِّساء كَرها والَ تَعضلُوهن ِلتَذْهبواْ ِببعِض ما آتَيتُموهن ِإالَّ َأن يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ يِحلُّ لَكُم َأن تَ{
يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة وعاِشروهن ِبالْمعروِف فَِإن كَِرهتُموهن فَعسى َأن تَكْرهواْ شَيًئا ويجعَل اللّه ِفيِه خَيرا 

وِإن َأردتُّم اسِتبداَل زوٍج مكَان زوٍج وآتَيتُم ِإحداهن ِقنطَارا فَالَ تَْأخُذُواْ ِمنْه شَيًئا َأتَْأخُذُونَه بهتَاناً  * ِثيراكَ
والَ تَنِكحواْ ما نَكَح  * نكُم ميثَاقًا غَِليظًاوكَيفَ تَْأخُذُونَه وقَد َأفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض وَأخَذْن ِم * وِإثْماً مِبيناً

  .]سورة النساء) ٢٢-١٩([ }آباُؤكُم من النِّساء ِإالَّ ما قَد سلَفَ ِإنَّه كَان فَاِحشَةً ومقْتًا وساء سِبيالً

اْ الَ يِحلُّ لَكُم َأن تَِرثُواْ النِّساء يا َأيها الَِّذين آمنُو{: -مارضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن ابن عباس 
 ، وإن شاءوا زوجوها، إن شاء بعضهم تزوجها،تهكانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأ:  قال،}كَرها

 لَكُم يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ يِحلُّ{:  فنزلت هذه اآلية في ذلك، فهم أحق بها من أهلها،وإن شاءوا لم يزوجوها
  .}َأن تَِرثُواْ النِّساء كَرها

كان الواحد منهم يسبق إلى المرأة فيلقي عليها ثوباً فيكون في الجاهلية أن أولياء الميت  هذا هو سبب النزول
 وإن شاء ،إن شاء تزوجها إن كان له رغبة فيها  ثم بعد ذلك يكون بالخيار،قد وضع يده عليها بهذا االعتبار

 لئال يتفرق ؛ أو تدفع لهم نصيبها من الميراث،لهاتعيد لهم المهر الذي دفعه زوجها بأن فتدي أمسكها حتى ت
ال يوافق على تزويجها  و،أمرهبإال فال تتزوج تحته   أو يبقي عصمتها، بزعمهمميراثهم ويذهب إلى اآلخرين

 فإن ،لونه من أنواع المظالم أو غير ذلك مما يفع،إال إذا دفعت له الصداق الذي يعطيها إياه الزوج الجديد
 ألحد وال ،ت في شأنهاتصرف و،ثوباً تكون بذلك قد ملكت أمرهاأهلها قبل أن يلقي عليها بيت فرت ووصلت 

  .أقارب زوجها من عليهايد 

الرجل إذا مات  وا في الجاهلية كانم أنه:-مارضي اهللا عنه-صح عن ابن عباس ومما تفسر به اآلية ما 
نت ذميمة حبسها  وإن كا، فإن كانت جميلة تزوجها، من الناسايها حميمه ثوباً فمنعه ألقى علوترك زوجة

  .من جملة تركة الميتو اًتكون ميراث نفس المرأةوهذا يعنى أن  ،حتى تموت فيرثها

 السنن الكبرى بإسناد حسنه الحافظ  كما عند النسائي في-رضي اهللا عنه-عن سهل بن حنيف أيضاً وجاء 
 وكان ذلك لهم في ، األسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته لما توفي أبو قيس بن أنه-ه اهللارحم-ابن حجر 

  .}الَ يِحلُّ لَكُم َأن تَِرثُواْ النِّساء كَرها{: الجاهلية فأنزل اهللا

 أو ترد إليه ،ا حتى تموت وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضله:وفي لفظ عند أبي داود
 .كانوا يفعلون هذه األمور جميعاًيؤكد أنهم  هذه الروايات توارد و،عن ذلك -عز وجل– اهللا نهاهمف ،صداقها

  .واهللا أعلم

                                                
-صلى اهللا عليه وسلم–، ويغني عنه قوله ...إسناده ضعيف لجهالة ابن نعيم: ، قال شعيب األرنؤوط)٥/١٧٤) (٢١٥٦٢(رواه أحمد في مسنده برقم   - 1

 ....))إن اهللا يقبل توبة العبد((: 



 ٤

 ال تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو : أي}والَ تَعضلُوهن ِلتَذْهبواْ ِببعِض ما آتَيتُموهن{: وقوله
  .شيئاً من ذلك على وجه القهر لها واالضطهاد أو ، أو حقاً من حقوقها عليك،بعضه

  :عديدة ومنه  يقع على صورالعضل

 ،مما تتقاضاه من األجرة مقابل عملهاالنتفاع أو ل ،جل الخدمةألالرجل ابنته وموليته من التزوج أن يعضل 
  .حرمالمالعضل  إال أنها من صور في اآليةوهذه الصورة وإن لم تكن مرادة 

هذه الصورة وإن كانت  ف، حتى تفتدي منهل امرأته الناشز المترفعة عن طاعتهالرجأن يعضل : ومن صوره
  .]سورة البقرة) ٢٣٧([ }والَ تَنسواْ الْفَضَل بينَكُم{ :قوله سبحانه عنها عمالً بزوجأن يترفع الاألولى جائزة إال أن 

 وهذا ول إذا حصل التراضي بينهما،ا األأن يمنع أولياء المرأة المطلقة أن ترجع إلى زوجه: صورة أخرىو
  .وقد سبق الكالم عليه. ال يجوز

الَ يِحلُّ لَكُم َأن تَِرثُواْ النِّساء { : من قوله سبحانهمرتبطة بما سبقمن اآلية  المرادة الصورةإن : قالت طائفةو
نوهتُما آتَيِض معواْ ِبببِلتَذْه نلُوهضالَ تَعا وهال تمنعها من التزوج من أجل أن ترد : المعنى فيكون }كَر

في الجاهلية أولياء الميت ؛ ومعلوم كما سبق أن الصداق الذي أعطاه إياها قريبك لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن
  .فمنعها من الزواج حتى تفتدي منهعليها ثوباً كان الواحد منهم إذا سبق إلى المرأة ألقى 

   اًيعتبر هذا قيدفهل  }ِإالَّ َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة{:  بعدها قال-عز وجل- على هذا التفسير أن اهللالكن يرد 

قال به جماعة من أهل إن كان هذا فيه إشكال و ؟ بفاحشة مبينةيئهاجم في حاليمنعها من الزواج حل له أن ي
  .العلم

روهن في العشرة لتترك لك ما ال تضا: أي :بقولهفي تفسير العضل ابن كثير والظاهر أن ما ذكره 
على ن يطلقها وال يجوز له أن يبقيها  كان الرجل ال رغبة له بالمرأة فاألولى أإذاف هو المراد، ...أصدقتها

 ويكون هذا ،إذا كانت تسيء عشرته وتترفع عن طاعته يجوز له ذلكوإنما  ،وجه المضارة من أجل أن تفتدي
  .}ِإالَّ َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة{: -عز وجل-هو معنى قول اهللا 

التطاول عليه وما معه، وسوء العشرة و ،الترفع عن طاعة الزوج، وهو  النشوز: في اآليةفالفاحشة المبينة
ما أشبه  عن طاعة الزوج وترفعدخل الزنا والأف ،على العموماآلية  يحمل -رحمه اهللا-ابن جرير  و،أشبه ذلك

  .ة في الفاحشذلك

َأتَْأتُون {: كقوله تعالى  وما في معناه، وتطلق في عرف االستعمال غالباً على الزنا،هي الذنب: الفاحشةو
الَِمينن الْعٍد مَأح ا ِمنقَكُم ِبهبا سوالنشوز ،عظيمالذنب العلى أيضاً  وتطلق ،]سورة األعراف) ٨٠([ }الْفَاِحشَةَ م 

يا ِنساء النَِّبي من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة {: -عز وجل- كما قال اهللا ،عقوق الزوج والترفع عن طاعتهو
ع عن طاعته  والترف، بعقوق الزوجت الفاحشة هناسر فُ،]سورة األحزاب) ٣٠([ }يضاعفْ لَها الْعذَاب ِضعفَيِن

) ١([ }لَا يخْرجن ِإلَّا َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَةو{ : يقول في المطلقات-عز وجل- واهللا ،وأذيته وما أشبه ذلك

 فيكون ذلك ،التطاول على الزوج واألحماء واإلساءة إليهمالفاحشة المبينة هي : قال أهل التفسير ،]سورة الطالق
   . فالحاصل أنه ال يلزم أن تفسر الفاحشة بالزنا،مستثنى

  :ة على ثالثة أنواعالفاحشلفظ ومن أهل العلم من يجعل 



 ٥

  .فهي الزنا وما في معناه "أل"ـإذا عرفت ب -

 . العظيمالذنب هاد بوقصكان الموإذا ذكرت منكرة  -

بمعنى عقوق هي في هذا الموضع من اآلية  فالفاحشة ،هم المراد من السياق فُوإذا قيدت بالبيان -
 .مواضعيكون دقيقاً في كل الال  وهذا الكالم قد ، والنشوز عن طاعته،الزوج

  :ن اآلية تتحدث عن قضيتينالخالصة أو

  . بعد موتهيتعامل به أهل الجاهلية مع زوجة قريبهمما كان : األولى

عز -كما قال اهللا  ألزواج فيما ينبغي من التعامل الحسن مع النساء ل-عز وجل–من اهللا خطاب : الثانية 
بالخيار إما  فإذا كان هذا اإلنسان ال رغبة له فيها فهو ]سورة النساء) ١٩([ }وعاِشروهن ِبالْمعروِف{: -وجل

إن أتت بفاحشة مبينة إال فال يجوز له عضلها من أجل أن تفتدي منه  أما ،إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
  . واهللا أعلم،ذلكفله 

 وسعيد بن ،-ماهللا تعالى عنهرضي -قال ابن مسعود وابن عباس  }ِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَةِإالَّ َأن يْأ{: وقوله
 ير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني وسعيد بن جببي والحسن البصري ومحمد بن سيرينالمسيب والشع

 يعني إذا ،يعني بذلك الزنا: والضحاك وأبو قالبة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هالل
 كما قال تعالى في ،جرها حتى تتركه لك وتخالعهاضازنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُ

سورة ) ٢٢٩([ }والَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن شَيًئا ِإالَّ َأن يخَافَا َأالَّ يِقيما حدود اللِّه{: سورة البقرة
النشوز : الفاحشة المبينة: اك وعكرمة والضح،-مارضي اهللا تعالى عنه- وقال ابن عباس ، اآلية]البقرة

  .والعصيان

ن هذا كله  يعني أ، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك:واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله
  . واهللا أعلم، وهذا جيد،يفارقهاوه من حقها أو بعضه رئبيبيح مضاجرتها حتى تُ

 -رحمه اهللا- اإلمام مالك  بل يرى، الذي أعطاهاالمهرب حق أن يطالبهاالإذا أفسدت فراشه وقذرته بالزنا فله 

 له أن يأخذ  هل، والمسألة فيها خالف معروف،تملكأن يأخذ كل ما  اًناشزللزوج الحق إذا كانت امرأته أن 
  . اهللا أعلم بالصواب، بحسب ما يتفقون عليه، أو أو أكثر منه، أو دونه،كل ما دفع

 ، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، طيبوا أقوالكم لهن: أي}الْمعروِفوعاِشروهن ِب{: وقوله تعالى
سورة ) ٢٢٨([ }ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف{:  كما قال تعالى،تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثلهكما 
 وكان من ،١)) وأنا خيركم ألهليهلخيركم خيركم أله((: -صلى اهللا عليه وسلم- وقال رسول اهللا ،]البقرة
 ، ويوسعهم نفقته، يداعب أهله ويتلطف بهم، دائم البشر، أنه جميل العشرة-صلى اهللا عليه وسلم-قه أخال

:  قالت، يتودد إليها بذلك-ارضي اهللا تعالى عنه-المؤمنين  ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم

 ثم سابقته بعدما حملت اللحم ، فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم-لمصلى اهللا عليه وس-سابقني رسول اهللا 
  .)٢())هذه بتلك((: فسبقني فقال

                                                
 ).٥٦٢٥(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )١/٦٣٦) (١٩٧٧(، وابن ماجه )٥/٧٠٩) (٣٨٩٥(رواه الترمذي برقم  1

 ).١٢٩٦٣(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢/٣٣٤) (٢٥٨٠(رواه أبو داود برقم  - 2



 ٦

  .هاجسم امتألوسمنت  يعني :حملت اللحم

 فيأكل معهن العشاء -صلى اهللا عليه وسلم-ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول اهللا 
 وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع ،لى منزلها ثم تنصرف كل واحدة إ،في بعض األحيان
 يسمر مع أهله قليالً قبل أن ينام وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله ، وينام باإلزار،عن كتفيه الرداء

 } حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ{:  وقد قال اهللا تعالى،-صلى اهللا عليه وسلم-يؤانسهم بذاك 

  .]سورة األحزاب) ٢١([

ن  فعسى أن يكو: أي}فَِإن كَِرهتُموهن فَعسى َأن تَكْرهواْ شَيًئا ويجعَل اللّه ِفيِه خَيرا كَِثيرا{: وقوله تعالى
رضي - كما قال ابن عباس ، فيه خير كثير لكم في الدنيا واآلخرة-مع إمساككم لهن وكراهتهن-صبركم 

 ، ويكون في ذلك الولد خير كثير،زق منها ولداًهو أن يعطف عليها فير: هذه اآلية في -ماعالى عنهاهللا ت
  .)١()) إن سخط منها خلقاً رضي منها آخرال يفرك مؤمن مؤمنة((: وفي الحديث الصحيح

  :امهن يتعزى المرء باوهنا قضيت ، وإال فالمعنى أعم،تفسير بالمثالمن باب الابن عباس هو نقل عن ما 

 ،آخرةدنيا و تكون سبباً لفالحه معها في بعض األمور، قدالرجل الءم قد ال يتالتي  هذه المرأة أن: األولى
مصداق  ،اهنقماً أو نحوبسببها   ويدفع عن العبد، من الخيراً على يديها ألوان-عز وجل-يجري اهللا ربما و

أن تكون أشبه ينبغي األمور  فهذه ،}عَل اللّه ِفيِه خَيرا كَِثيرافَعسى َأن تَكْرهواْ شَيًئا ويج{: قوله تعالىذلك 
  . في التفكير في المعاشرة الزوجيةباألساسات

صلى اهللا –جاء على لسان المصطفى ما هو  : المرء في المعاشرة الزوجيةا التي يتعزى بهالقضية األخرى
أدرك  فالرجل إذا ٢))يء في الضلع أعاله وأن أعوج ش،ن المرأة خلقت من ضلعإ((:  بقوله-عليه وسلم

صلى اهللا عليه -النبي أخبر قد واستراح في حياته وأراح،   على أساسه،اوتعامل معه وسجيتها طبيعة المرأة
الدهر إحداهن  لو أحسنت إليتكفرن العشير وتكثرن اللعن، ((:  قال؟م، فلما سئل ِبأنهن أكثر أهل النار -وسلم

 ها إلى حد لكن طبيعة غالبة لدى كثير من النساءهذهف ،٣))ما رأيت منك خيراً قط:  قالت شيئاًرأت منككله ثم 

طبيعة  التعامل مع الناس أن يعرف اإلنسان عندالتي تتجاوز بها المشكالت من أهم األشياء لذا كان و ،معين
  .عامله بمقتضى ذلك فيمن يتعامل معه

الموازنة بين خلق و ،ال يبغض : أي،))فرك مؤمن مؤمنةال ي((: -صلى اهللا عليه وسلم–وأما معنى قوله 
  . واهللا أعلم،من اإلشكال والنفور الذي يقع بينهمينحل به كثير المحاسن والمساوئ عند الزوجين 

اْ ِمنْه شَيًئا َأتَْأخُذُونَه وِإن َأردتُّم اسِتبداَل زوٍج مكَان زوٍج وآتَيتُم ِإحداهن ِقنطَارا فَالَ تَْأخُذُو{: وقوله تعالى
  .]سورة النساء) ٢٠([ }بهتَاناً وِإثْماً مِبيناً

                                                
 ).٢/١٠٩١) (١٤٦٩( باب الوصية بالنساء برقم –رواه مسلم في كتاب الرضاع  - 1

) ٣١٥٣(بـرقم   ]سـورة البقـرة  ) ٣٠([ }وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اَألرِض خَِليفَةً{:  باب قول اهللا تعالى–رواه البخاري في كتاب األنبياء      2

 ).٢/١٠٩٠) (١٤٦٨( باب الوصية بالنساء برقم –، ومسلم في كتاب الرضاع )٣/١٢١٢(

 ).١/١١٦) (٢٩٨( باب ترك الحائض الصوم برقم –ب الحيض رواه البخاري في كتا 3



 ٧

 ولو كان ، إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فال يأخذن مما كان أصدق األولى شيئاً:أي
  .قنطاراً من مال

  . منهومبتدأةإذا كانت الرغبة عنها ناتجة ما في حال هذا 

 وفي هذه اآلية داللة ،وقد قدمنا في سورة آل عمران الكالم على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا
 نهى عن كثرة -رضي اهللا تعالى عنه- وقد كان عمر بن الخطاب ،على جواز اإلصداق بالمال الجزيل

   عت عمر بن الخطاب سم: كما روى اإلمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي قال ،ثم رجع عن ذلك اإلصداق

مة في الدنيا أو تقوى عند كرأال ال تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت م:  يقول-رضي اهللا تعالى عنه-
 امرأة من -صلى اهللا عليه وسلم- ما أصدق رسول اهللا ،-صلى اهللا عليه وسلم- كان أوالكم بها النبي اهللا

 حتى تهة امرأقَدبص وإن كان الرجل ليبتلى ،ثنتي عشرة أوقيةصدقت امرأة من بناته أكثر من انسائه وال ُأ

  .ربةق الِقلَ إليك عفتُِلكَ:  وحتى يقول،يكون لها عداوة في نفسه

يقال في أمر يوجد فيه كلفة  و،هلك كل شيء حتى علق القربة تحملت أل: أي،وهو حبل تعلق به: ربةق الِقلَع
  . في كل شيءأن تكون كاملةويريد امرأته  ،يراًال يتحمل أن يرى منها تقص، ولذلك ومشقة

  .هذا حديث حسن صحيح:  وقال الترمذي،ثم رواه اإلمام أحمد وأهل السنن من طرق

  منبر رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-ركب عمر بن الخطاب : وروى الحافظ أبو يعلى عن مسروق قال

صلى اهللا - وقد كان رسول اهللا ،!!ق النساءد في صأيها الناس ما إكثاركم:  ثم قال-صلى اهللا عليه وسلم-
 في ذلك تقوى  ولو كان اإلكثار،قات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلكد والص وأصحابه-عليه وسلم

ثم :  قال، فال أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، لم تسبقوهم إليهعند اهللا أو كرامة
يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على : مرأة من قريش فقالتنزل فاعترضته ا

أما سمعت اهللا : وأي ذلك؟ فقالت:  قال؟أما سمعت ما أنزل اهللا في القرآن:  فقالت،نعم:  قال،أربعمائة درهم
 ثم ، كل الناس أفقه من عمر، غفراًاللهم:  فقال؟اآلية ]سورة النساء) ٢٠([ }وآتَيتُم ِإحداهن ِقنطَارا{: يقول

 فمن شاء أن ، أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهممإني كنت نهيتك:  فقال،رجع فركب المنبر
  .إسناده جيد قوي. فمن طابت نفسه فليفعل: وأظنه قال:  قال أبو يعلي،يعطي من ماله ما أحب

 .له وصحبهوسلم وبارك على نبيه وآاهللا واهللا أعلم، وصلى 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )٧(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت / الشيخ

  

  :بعدو ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

سورة ) ٢١([ } َأفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍضوكَيفَ تَْأخُذُونَه وقَد{: وقال اهللا تعالى: -رحمه اهللا-قال المفسر 
رضي اهللا - قال ابن عباس ، وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك: أي]النساء
  . بذلك الجماعينيع:  ومجاهد والسدي وغير واحد-اعنهم

:  بعد فراغهما من تالعنهماينلمتالعنل قال -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبت في الصحيحين أن رسول اهللا 

 -ما أصدقها- يعني ؟لي مايا رسول اهللا: قال الرجلف ، ثالثاً))؟ فهل منكما تائب،اهللا يعلم أن أحدكما كاذب((

 وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها،ال مال لك((: الق
  .}َأفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍضكَيفَ تَْأخُذُونَه وقَد و{: ولهذا قال اهللا تعالى )١( ))منها

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

وقَد َأفْضى {: في قوله وأما اإلفضاء ،ياستفهام استنكار }وكَيفَ تَْأخُذُونَه{:  سبحانهقولهاالستفهام في فإن 
:  أي، القوم فوضى وفضاء:فضاء، ويقال: يقال للشيء المختلط ،المخالطةفأصله  }م ِإلَى بعٍضبعضكُ

معها في بأن يكون اإلفضاء : طائفةقالت  و،بأنه الخلوة اإلفضاء في اآلية وفسرمختلطون ال أمير عليهم، 

 ، بهذه األلوان من المخالطة فاإلفضاء يكون،ه وهو الجماعرو وفسر بأجلى ص، أو لم يجامعع جاملحاف واحد

  .الجماعته وغاي

لَا ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِْرجوكُم من ِدياِركُم َأن {: -عز وجل-اهللا لذلك لما قال و
ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو موهرإلى  ألنه مضمن معنى اإلفضاء وذلك ؛ بإليواطقسفعل تالعدى  ]سورة الممتحنة) ٨([ }تَب

أصله إال أن  ،فسر في كل مقام بحسبهقد ياإلفضاء الخالصة أن  و،هؤالء الكفار الذين لم يقاتلوا في الدين
  . واهللا أعلم،المخالطةبمعنى يبقى 

اهد وسعيد بن جبير أن  ومج-مارضي اهللا عنه- روى عن ابن عباس }وَأخَذْن ِمنكُم ميثَاقًا غَِليظًا{: وقوله
صلى -أن النبي :  في خطبة حجة الوداع-رضي اهللا عنه- وفي صحيح مسلم عن جابر ،المراد بذلك العقد
 واستحللتم فروجهن ،أمان اهللا فإنكم أخذتموهن ب،واستوصوا بالنساء خيراً((:  قال فيها-اهللا عليه وسلم

  .)٢()) اهللاةمبكل

                                                
ومسلم ) ٢٠٣٥ص  / ٥ج ) (٥٠٠٦ ())؟إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب((: متالعنينباب قول اإلمام لل -  الطالقأخرجه البخاري في كتاب - 1

 ).١١٣٠ص  / ٢ج ) (١٤٩٣(في كتاب اللعان 

 برقم -صلى اهللا عليه وسلم– باب حجة النبي –ورواه مسلم في كتاب الحج ) ٤٨٩٠( باب الوصاة بالنساء برقم –رواه البخاري في كتاب النكاح  - 2
)١٢١٨.( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٢

ال يعارض  هذا و،عقدلاعلى في اآلية  الميثاق -رحمه اهللا–ابن كثير الحافظ حمل  و،العهد: أصل الميثاق

 طائفة من أهل العلم كابن ت وقد ذكر،مقتضى العقدتسريح بإحسان هو الساك بمعروف أو ماإل نبأقول ال

 أن تمسك بمعروف أو تسرح عليك عهد اهللا وميثاقه: قولون لهزوج الرجل يتكانوا إذا أنهم  وغيرهجرير 
بين الرجل والمرأة مجرد اإليجاب والقبول معلوم أن و ،صحيحوكال التفسيرين  ،هأو كالماً نحو ،بإحسان

  . واهللا أعلم،بإحسان بمعروف أو يفارق أن يمسك يوجب علي الرجل

 زوجات -تعالى– يحرم اهللا ، اآلية]سورة النساء) ٢٢([ }والَ تَنِكحواْ ما نَكَح آباُؤكُم من النِّساء{: وقال تعالى
  حتى إنها لتحرم على االبن بمجرد العقد عليها، وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده،اآلباء تكرمة لهم

كان أهل الجاهلية :  قال-ما اهللا عنهرضي- وروى ابن جرير عن ابن عباس ،وهذا أمر مجمع عليه
والَ تَنِكحواْ ما نَكَح آباُؤكُم {: -تعالى– فأنزل اهللا ، والجمع بين األختين، امرأة األبيحرمون ما حرم اهللا إال

  . وهكذا قال عطاء وقتادة،]سورة النساء) ٢٣([ }وَأن تَجمعواْ بين اُألخْتَيِن{ ،]سورة النساء) ٢٢([ }من النِّساء

 من وجهين }ن النِّساءوالَ تَنِكحواْ ما نَكَح آباُؤكُم م{: في قوله سبحانه "ما" أورد أهل التفسير في إعراب

  :اإلعراب

فيكون المنهي عنه طريقة اآلباء  ،إال ما قد سلفللنساء ال تنكحوا نكاح آبائكم : المعنى و،أنها مصدرية: األول

هذا النوع من بين أهل الجاهلية ولم يعهد  ،والذي من جملته التزوج بزوجة األب ،الجاهلية زمن في النكاح

تزوج بزوجة أبيه المالرجل  يطلقون على و،يسمونه نكاح المقتيمقتونه وانوا ك ولذا ،جميعهم عن الزواج
-رحمه اهللا-هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري ل هذا المحمو ، فهو عمل بغيض عندهم،"الضيزن"

د يعبر  وق،في األصل لغير العاقلتأتي  ]ما[لفظة أن ن من أهل العلم على هذا القول هو ي حمل القائلالذي، و

 ، فيغلب من يعقل على من ال يعقل مثالً، وذلك إذا كان من باب التغليب،في حاالت عمن يوصف بالعقلها ب

  .في صنف واحد وهو النساءكله ذلك حصر ا  لكن هن،...أو بحسب الكثرة؛ ألنه أكثر

  . من النساءالذي نكحه آباؤكمال تنكحوا والمعنى على ذلك  ، موصولةأنها: الثاني

 ما قد مضى قبل نزول التشريعأن والمعنى  ،اًيمكن أن يكون االستثناء منقطع }ِإالَّ ما قَد سلَفَ{: سبحانهقوله 

 دالحافظ ابن القيم من االستثناء في اآلية أن أوالاستنبط قد ، ورة كما تدل عليه اآليات الكثياهللا ال يؤاخذ بهإن ف

 ثبوت الفراش ولحوق النسب، وال يعتبرحكام النكاح من ألهم  تثبت الرجل من زوجة أبيه قبل نزول الحكم

 سبحانهى ا نه لم:أن يقالوأحسن من هذا عندي " :بديع الفوائد -البديع– في كتابه نكاح شبهة، يقولالنكاح 

 فال  بل ال يكون إال سفاحاً، البتةعن نكاح منكوحات اآلباء أفاد ذلك أن وطأهن بعد التحريم ال يكون نكاحاً

 وليس هذا حكم ما ،زنيةعليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب بل الولد فيه يكون ولد يترتب 
 وهي أن ولد ، فأفادا االستثناء فائدة جليلة عظيمة، فيه والنسب الحق فإن الفراش كان ثابتاً،سلف قبل التحريم

  ."لم واهللا أع،نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد زنامن 

 : وقال ،}ِإنَّه كَان فَاِحشَةً ومقْتًا وساء سِبيالً{:  ولهذا قال تعالى،عع غاية التبشّبشّ مفهو حرام في هذه األمة

}طَنا بما وِمنْه را ظَهاِحشَ مواْ الْفَوبالَ تَقْركَ{:  وقال،]سورة األنعام) ١٥١([ }و نَى ِإنَّهواْ الزبالَ تَقْرو ان
 ، هو أمر كبير في نفسه: أي، بغضاً: أي}ومقْتًا{ فزاد هنا ،]سورة اإلسراء) ٣٢([ }فَاِحشَةً وساء سِبيالً
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فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها  ،امرأتهويؤدي إلى مقت االبن أباه بعد أن يتزوج ب
صلى اهللا عليه - لكونهن زوجات النبي ،تألنهن أمهاا حرمت أمهات المؤمنين على األمة؛  ولهذ،قبله

صلوات اهللا - بل حبه مقدم على حب النفوس ، بل حقه أعظم من حق اآلباء باإلجماع،وهو كاألب -وسلم
  .-وسالمه عليه

أن كف األبناء عن خر الملحظ اآلهم، وئعن تزوج زوجات آبااألبناء نهي في العلة التي ألجلها  ملحظ هذاف

كانت تسمي الذي يزاحم أباه في امرأته كما سبق العرب  ولذا فإن ، مقتضى التعظيمهم هوئتزوج نساء آبا

 والمقت هو أشد ،ويبغضه يمقت هذا الصنيع -عز وجل-اهللا أن ويمكن أن يكون ذلك من جهة  ،"ضيزنال"

  .البغض

  . يمقت اهللا عليه: أي}ومقْتًا{: وقال عطاء بن أبي رباح في قوله

   .ا هو المعنى المتبادر وهذ،يبغض فاعلهبمعنى 

 فيقتل ، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس:أي }وساء سِبيالً{
  .ويصير ماله فيئاً لبيت المال

وأما إذا فعله لغلبة هوى أو نحوه بدون  ،يقيد أهل العلم إطالق حكم الردة عليه في حالة استحالله لذلك
يعنى ال هذا و ،اً فظيعاً وإجراماًشنيع اًؤتجر واًعظيم اًمنكر هفعل وإن كان ،يطلق عليه حكم الردةاستحالل فال 

هذه إال أن  ،يكفر ولو لم يستحلالمرء هناك أعمال إذا فعلها إذ  ،ل إال إذا استحأن اإلنسان ال يكفر بالعمل

  . واهللا أعلم،منهاليست  المسألة

 ، عن خاله أبي بردة-رضي اهللا عنه-من طرق عن البراء بن عازب كما روى اإلمام أحمد وأهل السنن 
 إلى رجل تزوج -صلى اهللا عليه وسلم-أنه بعثه رسول اهللا :  عن عمه: وفي رواية، ابن عمر:وفي رواية

  .٣امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله

 ،يحصلل أو لم ودخحصل الاء سوالعقد بمجرد بعضهما تحرم على وزوجة االبن امرأة األب فالخالصة أن 

  .واتفاقاًبين أهل العلم اً إجماع

حرمتْ علَيكُم ُأمهاتُكُم وبنَاتُكُم وَأخَواتُكُم وعماتُكُم وخَاالَتُكُم وبنَاتُ اَألِخ وبنَاتُ اُألخِْت وُأمهاتُكُم الالَِّتي {
رضاعِة وُأمهاتُ ِنسآِئكُم ورباِئبكُم الالَِّتي ِفي حجوِركُم من نِّسآِئكُم الالَِّتي دخَلْتُم َأرضعنَكُم وَأخَواتُكُم من ال

مَأن تَجو الَِبكُمَأص ِمن الَِّذين نَاِئكُمالَِئُل َأبحو كُملَيع نَاحفَالَ ج خَلْتُم ِبِهنتَكُونُواْ د فَِإن لَّم ِن ِبِهناُألخْتَي نيواْ بع
والْمحصنَاتُ ِمن النِّساء ِإالَّ ما ملَكَتْ َأيمانُكُم ِكتَاب اللِّه علَيكُم  * َإالَّ ما قَد سلَفَ ِإن اللّه كَان غَفُورا رِحيما

ِنين غَير مساِفِحين فَما استَمتَعتُم ِبِه ِمنْهن فَآتُوهن ُأجورهن وُأِحلَّ لَكُم ما وراء ذَِلكُم َأن تَبتَغُواْ ِبَأمواِلكُم محِص
سورة ) ٢٤-٢٣([ }فَِريضةً والَ جنَاح علَيكُم ِفيما تَراضيتُم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة ِإن اللّه كَان عِليما حِكيما

 ، والمحارم بالصهر، وما يتبعه من الرضاعة،تحريم المحارم من النسب هذه اآلية الكريمة هي آية ]النساء

                                                
وصححه األلباني في مختصر إرواء الغليل ) ١٨٥٨٠(، وأحمد برقم )٢٦٠٨(، وابن ماجه برقم )٣٣٣١(، والنسائي برقم )١٣٦٢(واه الترمذي برقم ر 3

  ).٢٣٥١(برقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٤

 ، وسبع صهراً،حرمت عليكم سبع نسباً:  قال-مارضي اهللا عنه-كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
  . اآلية}حرمتْ علَيكُم ُأمهاتُكُم وبنَاتُكُم وَأخَواتُكُم{: وقرأ

: ثم قرأ ومن الصهر سبع، ،حرم من النسب سبعي:  قال-ماي اهللا عنهرض-وروى الطبري عن ابن عباس 

  . فهن النسب}حرمتْ علَيكُم ُأمهاتُكُم وبنَاتُكُم وَأخَواتُكُم وعماتُكُم وخَاالَتُكُم وبنَاتُ اَألِخ وبنَاتُ اُألخِْت{

 النسبجهة أما التي من من جهة الرضاع والمصاهرة، سبع  من جهة النسب وسبعفي سياق اآلية المحرمات 

  .الخاالت وبنات األخ وبنات األختاألمهات والبنات واألخوات والعمات و: فهن

 أمهات النساء ،األخوات من الرضاع، األمهات من الرضاع:  فهنالرضاع والمصاهرةجهة من أما التي و

 وفي السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ،ومنكوحة األب ،الجمع بين األختين و،حالئل األبناء ،والربائب

  .والمرأة وخالتها

 هي :والخالة، أخت الجدوأخت األب  ك أو أحد أصليه،وإن عالفي أصله كل أنثى شاركت األب هي  :العمةو
وذكروا  ،-أختها ألمأختها ألب أو - يعني  أو في أحد أصليها،وإن علتفي أصلها  األم ركتشاكل أنثى 

  ".أخت جدتك ألبيك "أخت أم األب:  وهي،صورة في الخالة من جهة األب

 وبعض أهل العلم ، فالحكم واحد ال فرقواابن األخت وابن األخ وبنت األخت وإن نزل كوكذلك في التفريع
 ،م يكون أباً لك األ فأبو، وهي أخت أب األم من جهة األم،صورة أخرى تكون من جهة األمفي العمات ذكر ي

وِمن ذُريِتِه داوود وسلَيمان وَأيوب {: -صلى اهللا عليه وسلم- قال عن إبراهيم -عز وجل-اهللا بدليل أن 
ِسِنينحِزي الْمنَج كَذَِلكو ونارهى ووسمفَ ووسيو *الص نكُلٌّ م اسِإلْيى وِعيسى ويحيا وكَِريزواِلِحين{ 

   سل الحجاج إلى أرلذا  و، وهو ولد بنت،-عليه الصالة والسالم-وذكر منهم عيسى  ]سورة األنعام) ٨٥([

بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى اهللا عليه و سلم تجده في : يحيى بن يعمر فقال

   وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ،كتاب اهللا

أليس عيسى من : ت تقرأ سورة األنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى قال ألس:  قال 

  ن الحسين إ: هالعالء قولأبي عمرو بن عن  لحجاجالما بلغ لذا  ؛صدقت: ذرية إبراهيم وليس له أب ؟ قال 

ن كتاب اهللا أو ألفعلن بك لتأتين عليه ببينة م:  قال،-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا ابن  -رضي اهللا عنه-

 ،فهو ابن بنت }وِعيسى{: إلى أن قال }...وِمن ذُريِتِه داوود وسلَيمان وَأيوب { :أو ما تقرأ:  فقال له،وأفعلن

  : خالفاً لقول الشاعر الذي يقول، ذريتهومع ذلك عده في 

ــا    ــا وبناتن ــو أبنائن ــا بن   بنون
  

ــاء الرجــال األباعــدوبنــ     هن أبن
  

  .فهذا قول شاعر ال عبرة فيه

 كما يحرم عليك أمك التي ولدتك : أي}وُأمهاتُكُم الالَِّتي َأرضعنَكُم وَأخَواتُكُم من الرضاعِة{: وقوله تعالى
    ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين ،كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك
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 ،)٤())م الوالدةرحإن الرضاعة تحرم ما ت((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -انهرضي اهللا ع-
  .)٥())يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب((: وفي لفظ لمسلم

ما اختلف فيه أهل العلم هو ما يتعلق بالمصاهرة  و،حرمت أمها وجدتهاالمرضعات  مهاتإذا حرمت األو

أنها تحرم مع أنها ليست  ظاهر الحديث ،ل تحرم زوجته عليكبن من الرضاع هاال كحينما ترتبط بالرضاع

يحرم ((: -صلى اهللا عليه وسلم– لقوله مذكورة من ضمن المحرمات إال في هذا الموضع على طريق اإلجمال
  .واهللا أعلم ،)٦())من الرضاعة ما يحرم من الوالدة

كان فيما :  قالت-ارضي اهللا عنه- عن عائشة  لما ثبت في صحيح مسلموال يحرم أقل من خمس رضعات،
صلى اهللا عليه - فتوفي النبي ، ثم نسخن بخمس معلومات،نأنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم

  . وهن فيما يقرأ من القرآن-وسلم

خفي نه إ: القول ويمكن ،يعني أنه تأخر نسخها جداًوهذا  -قارب الوفاة- بمعني "توفي": معنى قول عائشة

  .-صلى اهللا عليه وسلم-د وفاة النبي عبإال يعلم به فلم  لتأخره  الحكمعلى بعضهم

أمرها أن ترضع  -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -ارضي اهللا عنه-وفي حديث سهلة بنت سهيل 
  . خمس رضعات-مارضي اهللا عنه-سالماً مولى أبي حذيفة 

 كما قدمنا الكالم على هذه المسألة في ،صغر دون الحولينبد أن تكون الرضاعة في سن ال ثم ليعلم أنه ال
  .]سورة البقرة) ٢٣٣([ }يرِضعن َأوالَدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعةَ{: سورة البقرة عند قوله

أما صنيع و ،-ز وجلع– بنص كتاب اهللا أن تكون في سن الصغر دون الحولينالمحرمة فشرط الرضاعة 

من الصحابة عامة أهل العلم قد عدها فحيث أرضعته في كبره مع سالم امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة 

 ،ولو كان كبيراً أن الرضاع يحرم أترحيث عائشة المسألة إال خالف في ولم ي ،وغيرهم أنها حادثة عين

وال  ، أحداً عليها أمرت إحدى أخواتها بأن ترضعه إذا أرادت أن تدخل-اهللا عنهرضي ا-كانت عائشة لذلك و

 وإنما المقصود أن تستخرج له من الحليب ما يعادل خمس رضعات ، في الرضاعمباشرةالمن أمرها يفهم 

  .لحاجةلكبير إذا كان  اعارضجواز إإلى شيخ اإلسالم ذهب و ،مشبعات

 ِفي حجوِركُم من نِّسآِئكُم الالَِّتي دخَلْتُم ِبِهن فَِإن لَّم تَكُونُواْ دخَلْتُم وُأمهاتُ ِنسآِئكُم ورباِئبكُم الالَِّتي{: وقوله
كُملَيع نَاحفَالَ ج أما أم المرأة فإ ]سورة النساء) ٢٣[( }ِبِهنسواء دخل بها م بمجرد العقد على ابنتهانها تحر 

  .أو لم يدخل

ورباِئبكُم الالَِّتي {: د كما قال سبحانهيورد التقيفقد بخالف الربيبة ال،  لم يقيد الوضع بح-عز وجل–ألن اهللا 
خالف بعضهم في و وهذا قول الجمهور، ،فرق بين المقامين ف}م الالَِّتي دخَلْتُم ِبِهنِفي حجوِركُم من نِّسآِئكُ

 ذكر القيد في الموضع اهللان إآلية حيث مستدلين بظاهر اال تحرم إال بالدخول أمهات النساء أن رأوا فالمسألة 

  . واهللا أعلم، من هذه الحيثيةفرق بين بنت الزوجة وبين األمي ولم اآلخر

                                                
 ).٢/١٠٦٨) (١٤٤٤( باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة،  برقم –رواه مسلم في كتاب الرضاع  - 4

 ).٢/١٠٧١) (١٤٤٧( باب تحريم ابنة األخ من الرضاعة، برقم –لرضاع رواه مسلم في كتاب ا - 5

 .سبق تخريجه - 6
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لدخول مجرد العقد على أمها حتى يدخل بها فإن طلق األم قبل اب فال تحرم -وهي بنت المرأة-وأما الربيبة 
 الالَِّتي ِفي حجوِركُم من نِّسآِئكُم الالَِّتي دخَلْتُم ِبِهن فَِإن لَّم ورباِئبكُم{: ولهذا قال ،بها جاز له أن يتزوج بنتها

كُملَيع نَاحفَالَ ج خَلْتُم ِبِهنفي تزويجهن فهذا خاص بالربائب وحدهن}تَكُونُواْ د .  

ت في حجر سواء كانحرام الربيبة  على أن فجمهور األئمة }بكُم الالَِّتي ِفي حجوِركُمورباِئ{: وأما قوله تعالى
  .وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فال مفهوم له:  قالوا،الرجل أو لم تكن في حجره

المنطوق على إذا جاء  تلك الحاالت من و في حاالت ال يكون معتبراً، لكنه،أن مفهوم المخالفة حجةمعلوم 

  .مواهللا أعل،  ما جاء في هذه اآليةمن أمثلة ذلكواقع والاق وف

  .]سورة النــور) ٣٣([ }ولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا{: وقوله تعالى

 وكان يكرههما على البغاء ، بن أبي كان له جاريتان أسلمتاهذه نزلت على وفاق واقع معين وهو أن عبد اهللا
اآلية ويعتبرون علماء األصول على ذلك ينص ية كما ال عبرة بمفهوم المخالفة في هذا اآلو ،فنزلت اآلية

العفاف إذا لم ترد  من البغاء في حالة هانيتمكن لوليها أيفهم من اآلية ولذلك ال  ،خرجت مخرج الغالب

  . للعلة السابقةوالتحصن

فظ  وفي ل،يا رسول اهللا انكح أختي بنت أبي سفيان:  قالت-ارضي اهللا عنه-في الصحيحين أن أم حبيبة و
 من شاركني في بح وَأ،يةِلخْنعم لست لك بم:  قالت))؟أو تحبين ذلك((:  قال،عزة بنت أبي سفيان: لمسلم

بنت أم ((:  قال، تريد أن تنكح بنت أبي سلمةكفإنا نحدث أن:  قالت))فإن ذلك ال يحل لي((:  قال،خير أختي
 ، إنها لبنت أخي من الرضاعة، ما حلت ليإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري((:  قال،نعم:  قالت،))؟سلمة

إني لو لم أتزوج ((: وفي رواية للبخاري )) بناتكن وال أخواتكنأرضعتني وأبا سلمة ثويبة فال تعرضن علي
  .لتحريم لذلك با وحكم،يجه أم سلمة فجعل المناط في التحريم مجرد تزو)٧())أم سلمة ما حلت لي

وقال ،  وغير واحد-مارضي اهللا عنه- قاله ابن عباس ، نكحتموهن: أي}ِبِهنالالَِّتي دخَلْتُم { :ومعنى قوله
  .رجليها ويجلس بينفيكشف ويفتش  هو أن تهدى إليه،: ن جريج عن عطاءاب

  .تزف إليه: يعني" أن تهدى إليه" :قوله

النظر إلى هو : قيل و،النظر بشهوة: وقيل ،اللمس بشهوة ب}الالَِّتي دخَلْتُم ِبِهن{ :وبعضهم فسر قوله تعالى

  .المشهور في معنى الدخول أنه الجماعلكن  ،فرجها

  .هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه بنتها:  قال،أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها: قلت

 .صلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلمواهللا أعلم، و

                                                
 باب تحريم الربيبة وأخت –، ومسلم في كتاب الرضاع )٥٠٥٧( باب المراضع من المواليات وغيرهن برقم –رواه البخاري في كتاب النفقات  - 7

 ).١٤٤٩(المرأة برقم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )٨(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت / الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

 : أي]سورة النساء) ٢٣([ }كُم الَِّذين ِمن َأصالَِبكُموحالَِئُل َأبنَاِئ{ :وقوله تعالى: - تعالىرحمه اهللا- قال المفسر

لذين كانوا يتبنونهم  يحترز بذلك عن األدعياء ا،وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصالبكم
 علَى الْمْؤِمِنين حرج ِفي فَلَما قَضى زيد منْها وطَرا زوجنَاكَها ِلكَي لَا يكُون{:  كما قال تعالى؛في الجاهلية

اِئِهمِعياِج َأدو{:  وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله،اآلية ]سورة األحزاب) ٣٧([ }َأز الَِّذين نَاِئكُمالَِئُل َأبحو
الَِبكُمَأص قال لما نكح امرأة زيد-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -واهللا أعلم-كنا نحدث :  قال}ِمن  

وما جعَل { : ونزلت،}وحالَِئُل َأبنَاِئكُم الَِّذين ِمن َأصالَِبكُم{: -عز وجل- فأنزل اهللا ،المشركون بمكة في ذلك
نَاءكُمَأب اءكُمِعي{:  ونزلت،]سورة األحزاب) ٤([ }َأداِلكُمجن رٍد ما َأحَأب دمحم ا كَانسورة األحزاب) ٤٠([ }م[.  

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللام اهللا الرحمن الرحيم، بس

فعيلة بمعنى فاعلة،   فهي،مع زوجها حيث حلتحل  سميت بذلك ألنها ،جمع حليلة وهي الزوجة :الحالئلف
  .تنتقل معه حيث انتقل زوجها وتبعت

ويمكن أن ع بها، ت يحل لزوجها أن يستمذهبت طائفة إلى أنها من لفظة الحالل فهي حليلة بمعنى محللة،و
ألن ، أو كما قال ابن جرير  باعتبار أن كل واحد يحل له أن يستمتع باآلخر،لطرفينل شامالًالوصف يكون 

  .كل واحد منهما يحل إزار صاحبه

  .واهللا تعالى أعلم ، ويطؤهان حالالً له يستمتع بهاالتي تكونها إ: األقرب للسياق القولو

وكذا أنها تحل معه في فراش واحد  ،بأن كل واحد يحل إزار اآلخر وأ ،بأنها تحل معه حيث حلوأما القول 
  .أن يكون من قبيل التفسير بالالزمفهذا يمكن 

يحرم من الرضاع ما ((: -صلى اهللا عليه وسلم- لعموم قوله ؛ما كان من جهة الرضاع ويدخل في الحالئل
   واهللا أعلم،من الرضاع ابنه ن يتزوج زوجةأإلنسان ز لوال يجف )١())يحرم من النسب

 ثم }وُأمهاتُ ِنسآِئكُم{ }وحالَِئُل َأبنَاِئكُم{  بن محمد أن هؤالء اآليات مبهماتوروى ابن أبي حاتم عن الحسن
معنى مبهمات أي عامة في المدخول :  قلت،وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك: قال

  . وهذا متفق عليه، فتحرم بمجرد العقد عليها،خولبها وغير المد

فيدخل في  ،قيدص أو يبدون تخصباقية على العموم واإلطالق اليعني في كالم السلف  مبهماتالنصوص ال
ث عن االبن الصلب دون غيره لو أن ظاهر اآلية تحدومن رضاع أو نسب، ابن تحريم الحالئل كل زوجة 

السنة دلت على أن ما كان من الرضاع فحكمه حكم  إال أن }نَاِئكُم الَِّذين ِمن َأصالَِبكُموحالَِئُل َأب{:  سبحانهقال
                                                

 ).٢/٩٣٥) (٢٥٠٢( باب الشهادة على األنساب والرضاع المستفيض والموت القديم برقم –رواه البخاري في كتاب الشهادات  - 1
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 بها وغير المدخول المدخوَل الوصفُبل يشمل  ،ال يكون ذلك مقيداً بالدخول كما في الربيبةأيضاً  و،النسب
من  وأمن جهة األب تك وإن علت ها كل أم لزوجأمهات نسائكم يدخل في وكذا، بها فتحرم بمجرد العقد عليها

  . واهللا أعلم، وال يكون ذلك مختصاً بالمدخول بها أو غير المدخول بها،جهة األم

 -كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعاً-فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة : فإن قيل

  .))ن الرضاع ما يحرم من النسبيحرم م((: -صلى اهللا عليه وسلم-فالجواب من قوله ؟ وليس من صلبه

  .-رحمه اهللا-ابن المنذر على تحريم امرأة االبن من الرضاعة نقل اإلجماع ممن و

وحرم عليكم الجمع  : أي]سورة النساء) ٢٣([ اآلية }وَأن تَجمعواْ بين اُألخْتَيِن َإالَّ ما قَد سلَفَ{: وقوله تعالى
ذا في ملك اليمين إال ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك  وك،بين األختين معاً في التزويج

لَا يذُوقُون ِفيها الْموتَ ِإلَّا {:  كما قال وال استثناء فيما سلفما يستقبل فدل على أنه ال مثنوية في،وغفرناه
  . فدل على أنهم ال يذوقون فيها الموت أبداً،]سورة الدخان) ٥٦([ }الْموتَةَ الُْأولَى

ملك اليمين ففيه خالف  وأما ،فاإلجماع قائم على ذلك ، الرضاعمنومن النسب  جمع بين األختينتحريم ال
ابن و -رضي اهللا عنه-عثمان بن عفان كجمع منهم فقد روي عن  -معنهرضي اهللا -مشهور بين الصحابة 

عز - فاهللا ،ا آية وأحلتها آيةحرمته: وقالواعباس القول بجواز الجمع بين األختين بملك اليمين في الوطء، 
 }ِإلَّا علَى َأزواِجِهم أو ما ملَكَتْ َأيمانُهم*  والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُون{: قال ف أطلق في ملك اليمين-وجل

اْ بين وَأن تَجمعو{: قوله سبحانه وحرمتها آية وهي ، فيدخل فيه كل ملك لليمين،]سورة المؤمنون) ٦-٥([
 الجمع بين األختين بملك اليمين في ، وتوقف بعض السلف في]سورة النساء) ٢٣([ }اُألخْتَيِن َإالَّ ما قَد سلَفَ

صلى اهللا – وال يوجد عن النبي بد عند الترجيح في المسألة من أمر خارج وال ، لتعارض العمومانالوطء
  . واهللا أعلم،الحتياط للدين هو مجانبة ذلكا فيما أعلم ما يرفع الخالف إال أن -عليه وسلم

وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين واألئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين األختين في 
  .النكاح

 روى اإلمام أحمد عن الضحاك بن ،ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق األخرى ال محالة
صلى اهللا عليه - وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي تأسلم:  قال-هللا تعالى عنهرضي ا-فيروز عن أبيه 

  .)٢( أن أطلق إحداهما-وسلم

 وحرم عليكم من :أي ]سورة النساء) ٢٤([ } ما ملَكَتْ َأيمانُكُموالْمحصنَاتُ ِمن النِّساء ِإالَّ{: وقوله تعالى
  .األجنبيات المحصنات وهن المزوجات

                                                
 -والترمذي في كتاب النكاح ) ٢٤٠ص  / ٢ج ) (٢٢٤٥ (أختانمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو ي باب ف - رواه أبو داود في كتاب الطالق  - 2

 / ١ج  ) (١٩٥١ ( باب الرجل يسلم وعنده أختان      -وابن ماجه في كتاب النكاح      ) ٤٣٦ص   / ٣ج  ) (١١٣٠ (باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان       

حديث حسن؛ كما   : قلت: "-رحمه اهللا –فقال  ) ١٩٤٠(رقم  وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ب      ) ٤/٢٣٢) (١٨٠٧٠(وأحمد في مسنده برقم     ) ٦٢٧ص  
انظـر  " -رضي اهللا عنهما-  وروي العمل به عن عمر وعلي    واحتج به اإلمام األوزاعي وترك رأيه ألجله       قال الترمذي، وصححه ابن حبان والبيهقي     

 ).١٢ص  / ٧ج (صحيح أبي داود 



 ٣

 ويكون ،ال يحل فرجها انه فإذا أسلمت فإ،باإلسالم التمنعفقد يكون  : وله صور،أصله التمنع: اناإلحص
صل بملك اليمين من سبايا  إال ما ح،أمةلو كانت بالزواج فإذا تزوجت فال يحل ألحد أن يطأها غير الزوج و

  . بسبي المسلمين لهاينقطعاألول ؛ ألن نكاحها الكفار

  : أحوالثالثةلسبايا الكفار و

  .امل فإنها ال توطأ حتى تضع الحملحها وهي ب مدخوالًتكون ن أ: األولى

  .إنها تستبرأ بحيضة قبل أن يطأها ف بها غير حاملمدخوالًتكون أن : الثانية

  .ه وطؤها مباشرةلبكراً فتكون ن أ: الثالثة

يه كثير من المحققين، وهو  فهو الذي علبأنهن ذوات األزواجالمحصنات أما ما ذكره ابن كثير في تفسير و
؛ -رحمه اهللا– الشيخ محمد بن األمين الشنقيطي :وقاله من المعاصرين ،-رحمه اهللا– اختيار الحافظ ابن القيم

: قال بعضهم ف}والْمحصنَاتُ ِمن النِّساء{ لما عدد المحرمات ذكر في جملتهن -عز وجل–وعللوا ذلك بأن اهللا 

 ويمكن أن ،الحرائر فوق األربع :، وقال آخرونلعفائف المتزوجات الحرائرا: أي }نِّساءوالْمحصنَاتُ ِمن ال{
  .-عز وجل- والعلم عند اهللا ،اآلية على الجميعل وابن جرير يحم يكون هذا التفسير من باب المالزمة،

}انُكُمملَكَتْ َأيا مفإن اآلية تموهنأن إذا استبرإال ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤه:  يعني}ِإالَّ م 
  .نزلت في ذلك

يعني : }والْمحصنَاتُ ِمن النِّساء{المعنى صار عاً، وإذا منقطفي اآلية على المعنى السابق يكون االستثناء 
  . فإن االستثناء يكون متصالً، واهللا أعلمغير المتزوجات  }ِإالَّ ما ملَكَتْ َأيمانُكُم{والمتزوجات 

أصبنا نساء من سبي أوطاس :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-مام أحمد عن أبي سعيد الخدري وروى اإل
: فنزلت هذه اآلية -صلى اهللا عليه وسلم- فسألنا النبي ،ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج

}انُكُمملَكَتْ َأيا ماء ِإالَّ مالنِّس نَاتُ ِمنصحالْموهكذا رواه الترمذي ورواه النسائي ،روجهن فاستحللنا بها ف}و 
  . ورواه مسلم في صحيحه،وابن جرير

ن  هذا التحريم كتاب كتبه اهللا عليكم فالزموا كتابه وال تخرجوا ع: أي}ِكتَاب اللِّه علَيكُم{: وقوله تعالى
  . والزموا شرعه وما فرضه،حدوده

  :أمرين} ِكتَاب{نصب ويحتمل في 

فعل ب-اإلغراء على  يكون منصوباً كتب اهللا ذلك عليكم كتاباً، أو : أي،لى المصدرية عاًمنصوبيكون ن أ
  .لزموا كتاب اهللا عليكما:  والمعنى-محذوف

 قاله عطاء ، ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حالل: أي}وُأِحلَّ لَكُم ما وراء ذَِلكُم{: وقوله تعالى
  .وغيره

في القراءة األخرى المتواترة  و،-جل جالله–حرم هو اهللا حل والملمجهول، والمهذه القراءة بالبناء على ا
  . بالفتح) لَكُم ما وراء ذَِلكُمَلحوَأ(

 ، تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع:أي }َأن تَبتَغُواْ ِبَأمواِلكُم محِصِنين غَير مساِفِحين{: وقوله تعالى
  .}محِصِنين غَير مساِفِحين{:  ولهذا قال،ا شئتم بالطريق الشرعيأو السراري إلى م



 ٤

  للماء يعني صبه وسيالنه وعبر بذلك عن الزنا لما فيه من السفح المحرم،ح الماءمن سفْ  مسافحينأصل

  .ن عن الزناومتعففأنهم : وذلك بوضعه في غير موضعه، والمعنى

أراد بالتحريم ذوات العقود  -عز وجل–لراجح أنه ال تنتشر بسببه الحرمة؛ ألن اهللا افالوطء المحرم وأما 
وخالف في المسألة بعض الفقهاء فذهبوا إلى أن الوطء المحرم تنتشر بسببه والمتزوجات الزواج الشرعي، 

  .أعلم  واهللا،الحرمة

بهن فآتوهن مهورهن  كما تستمتعون : أي}ورهن فَِريضةًفَما استَمتَعتُم ِبِه ِمنْهن فَآتُوهن ُأج{: وقوله تعالى
 وكقوله ]سورة النساء) ٢١([ }وكَيفَ تَْأخُذُونَه وقَد َأفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض{:  كما قال تعالىفي مقابلة ذلك؛

والَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن {:  وكقوله،]سورة النساء) ٤([ }وآتُواْ النَّساء صدقَاِتِهن ِنحلَةً{: تعالى
  .]سورة البقرة) ٢٢٩([ }شَيًئا

النساء الالتي تلذذ بال: في اآلية جرياً منه على أن المقصود باالستمتاع  هنا-رحمه اهللا-تفسير ابن كثير 
أي  الصداقإيتاء بوالمراد  ،]سورة النساء) ٢٤([ }فَآتُوهن ُأجورهن فَِريضةً{فالواجب بنكاح شرعي  تزوجتموهن

 يؤخذسلفاً وخلفاً؛ ألن المعروف أن المهر  أهل العلمجماهير عليه الذي  وهذا ،كما في اآليات األخرىالمهر 

خر بعضه إلى أجل  أخره أو أسواء أعطاها ابتداء قبل أن يستمتع بها أوفي مقابل ما استحل من بضعها 
  .عليهبحسب ما يتفقون مسمى 

 العقد المؤقت بوقت    وهو- نكاح المتعة يعني   }فَما استَمتَعتُم ِبِه ِمنْهن   { :المقصود بقوله سبحانه  إن  : أما القول و
كمـا    وإنما المقصود بذلك النكاح الشرعي المعـروف       ، فهذا ليس مراداً   -ينتهي بانتهاء هذه المدة   معين بحيث   

 المهـر فـي اآليـات    -عز وجـل  -فسمى اهللا    ]سورة النساء ) ٢٥([ }ورهنوآتُوهن ُأج { :اآلية األخرى في   قال
عطاهـا المـرأة     التي تُ  إن األجر المقصود به األجرة    : قول وي ، فليس ألحد أن يتشبث بهذه اآلية      ،أجراً األخرى

ح  فقد جاءت آيـات أصـر  ،كونه عبر باألجر عن المهرفي ، فال إشكال  معينة ةبأجر معقود عليها مدة مؤقتة   ال
فَـانِكحوهن ِبـِإذِْن َأهِلِهـن وآتُـوهن     { : ومن ذلك قوله تعالى ،ه يريد باألجر المهر   من هذه اآلية تدل على أن     

أصرح من ذلك قولـه  و ]سورة النساء) ٢٥([} ُأجورهن ِبالْمعروِف محصنَاٍت غَير مساِفحاٍت والَ متَِّخذَاِت َأخْداٍن
ولَـا  { :تعـالى وقال  ]سورة األحـزاب ) ٥٠([} يها النَِّبي ِإنَّا َأحلَلْنَا لَك َأزواجك اللَّاِتي آتَيتَ ُأجورهن  يا أَ { :تعالى

      نهورُأج نوهتُمِإذَا آتَي نوهَأن تَنِكح كُملَيع نَاحال تحتمـل نكـاح     هذه آيات صريحة    ف ]سورة الممتحنة ) ١٠([ }ج
إن المقصود هنـا نكـاح      :  قد قال  -مرضي اهللا تعالى عنه   -بعض السلف    وإن كان    ،بحال من األحوال  المتعة  
 إن  ثـم -رضي اهللا عنه– إال أنه قد تراجع عن ذلك     -رضي اهللا عنهما  –كما نقل ذلك عن ابن عباس       –المتعة  
  حرم المتعة فـي عـام      -صلى اهللا عليه وسلم   -ن النبي   أل ؛ يجعلها منسوخة  نكاح المتعة على  اآلية   هذه   حمل

صلى - كما صح ذلك عن النبي       ،حرمت عليهم في نفس ذلك السفر       عام أوطاس بعد الفتح ثم     أبيحت ثم   ،خيبر
وذكر هـذا   - من أهل العلم     اًكثير إال أن     على ما نسخ مرتين    اًدراعلى هذا يكون هذا مثاالً ن      و -اهللا عليه وسلم  

  .هذا موضع ذكرها ليس  ويجيبون عن هذا بأجوبة،تينسخ مرأنه ال يوجد حكم ن يرون -الحافظ ابن حجر

فما استمتعتم (: ونءوسعيد بن جبير والسدي يقر -مرضي اهللا تعالى عنه-وكان ابن عباس وأبي بن كعب 
  .نزلت في نكاح المتعة:  وقال مجاهد)به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة



 ٥

هذا  و:يقول فأهل العلم في بعض الكتب يتوسعوم أن بعض معل و،إن هذا قول الجمهور: قال بعض أهل العلم
 -رحمه اهللا-نها في المتعة فإن بعض السلف كسعيد بن جبير إ: على القولو، قول الجمهور وهو ليس كذلك

إن المتعة نسختها آيات المواريث؛ ألن المتعة ال ميراث فيها وال يترتب على أحكام المتعة إال : يقول
والَِّذين هم { :نسخها قوله تعالى: - وبعض التابعين-رضي اهللا عنها-يقول كعائشة االستمتاع، وبعضهم 

اِفظُونح وِجِهمِلفُر *مانُهملَكَتْ َأيا مم أو اِجِهمولَى َأزوهذه ليست زوجةً]سورة المؤمنون) ٦-٥([ }ِإلَّا ع  ،
  .ج امرأة بالمتعة، واهللا أعلمال يجوز ألحد أن يتزو ف،منسوخة المتعةأن وخالصة األمر 

نهى :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  . )٣( عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر األهلية يوم خيبر-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

مع ا  أنه غز-رضي اهللا تعالى عنه- وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في االستمتاع ((:  فقال،فتح مكة يوم -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 وال تأخذوا مما ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله،من النساء وإن اهللا قد حرم ذلك إلى يوم القيامة
  .)٤())آتيتموهن شيئاً

وآتُواْ { :معناه كقوله ]سورة النساء) ٢٤([ }والَ جنَاح علَيكُم ِفيما تَراضيتُم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة{ :لىوقوله تعا
لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن شيء منه فال  إذا فرضت:  أي]سورة النساء) ٤([ اآلية }النَّساء صدقَاِتِهن ِنحلَةً

  .ي ذلكجناح عليك وال عليها ف

زعم الحضرمي أن رجاالً كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة : وروى ابن جرير قال
 يعني إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك ،وال جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة: فقال
  .سائغ

 الذي يدفعه الزوج عند إرادة المهربالفريضة  وهو أن المراد هذا بناء على التفسير الذي مشى عليه ابن كثير
 أو تعطيه من المبلغ ه بالكليةعنالزوجة جزءاً من المهر المؤخر مثالً أو تتنازل   فتضع،الزواج المعروف
  .إن كان ذلك بطيب نفس منها من غير إحراج وال ضغط وال إلحاحذلك جائز كل  برغبتهاالذي دفعه إليها 

أعطاها األجرة التي بالفريضة هنا  فيمكن أن تفسر -المنسوخة– في نكاح المتعة إن هذه اآلية: وعلى القول
عشر ساعات أو  معها على اتفقبحيث إذا  المدة  تزيد له في أو، منها لهيمكن أن تضع والمعنى أنها ،اإياه

  .المهر شيئاً من  له أو أن تضع، وليلة أخرى في المدةاًأزيدك من عندي يوم:  لهتقول فلها أن مثالً يوم وليلة

مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه  ]سورة النساء) ٢٤([ }ِإن اللّه كَان عِليما حِكيما{ :وقوله تعالى
  .المحرمات

                                                
ومسلم في  ) ١٩٦٦ص   / ٥ج  ) (٤٨٢٥ ( عن نكاح المتعة آخراً    -صلى اهللا عليه و سلم    - اهللا   باب نهى رسول   -أخرجه البخاري في كتاب النكاح       - 3

  ).١٠٢٧ص  / ٢ج ) (١٤٠٧ ( باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة-كتاب النكاح 
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ما  يعلم ما ينفعكم و-عز وجل-ن اهللا أيعني  ]سورة النساء) ٢٤([ }ِإن اللّه كَان عِليما حِكيما{ :تعالىاهللا يقول 
 وبالتالي ،، فهو عليم ال يخفى عليه شيءع من األحكام ما يكون به صالح معاشكم ومعادكمحكم فيشرفيه صال

ال وبالتالي  ، وهو حكيم يضع األمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها،ال يتطرق الخلل بسبب نقص العلم
ه اآلية هذن  بألى القولع-المتعة  أباح -جل وعال–اهللا  ف،يقع الخلل من جهة وضع الشيء في غير موضعه

المعروف  الشرعي النكاحإن كانت اآلية في و ، بعلمه وحكمتهمدة للحاجة إليها ثم حرمها بعد ذلك -في المتعة
 وما ،ذ ما تنازلت عنه المرأةجواز أخ  عليم حكيم فيما شرع لكم من المهور ومن-عز جل-اهللا المعنى أن ف

  .إلى ذلك

  .ارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبأعلم واهللا



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

تَِطع ِمنكُم طَوالً َأن يـنِكح الْمحـصنَاِت        ومن لَّم يس  {: في تفسير قوله تعالى    -تعالىرحمه اهللا   -قال المفسر   
الْمْؤِمنَاِت فَِمن ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من فَتَياِتكُم الْمْؤِمنَاِت واللّه َأعلَم ِبِإيماِنكُم بعضكُم من بعٍض فَانِكحوهن ِبِإذِْن                 

   عِبالْم نهورُأج نآتُوهو ِلِهنَأه     نَأتَـي فَـِإن ـِصناٍن فَـِإذَا ُأحتَِّخذَاِت َأخْدالَ ماٍت واِفحسم رنَاٍت غَيصحوِف مر
كُـم  ِبفَاِحشٍَة فَعلَيِهن ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعذَاِب ذَِلك ِلمن خَِشي الْعنَتَ ِمنْكُم وَأن تَـصِبرواْ خَيـر لَّ        

اللّهوِحيمر سورة النساء) ٢٥([ } غَفُور[.  

 الحرائر العفـائف    : أي ، سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات      :ومن لم يجد منكم طوالً أي     : يقول تعالى 
ـ  : أي}فَِمن ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من فَتَياِتكُم الْمْؤِمنَاتِ      {المؤمنات ن  فتزوجوا من اإلماء المؤمنات الالتـي يملكه
 وإنما لكم أيهـا     ، هو العالم بحقائق األمور وسرائرها     :أي} واللّه َأعلَم ِبِإيماِنكُم بعضكُم من بعضٍ      {المؤمنون

  .الناس الظاهر من األمور

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

وغنى المال الذي يدفعه     السعة :أي -رحمه اهللا -ذكره الحافظ ابن كثير     ل بما   والطَّفقد فسر جمهور المفسرين     
لـه  ف يخشى أن يقع عليها بالزنا    و ،لمن كان يهوى أمة وال يجد صبراً عنها        الصبر: لوقيل الطَّ  و ،مهراً للحرة 

ونقـل   ،حرةيتزوج  :أي }ومن لَّم يستَِطع ِمنكُم طَوالً{ :بعضهمقال   و ، ليكون ذلك الوقاع بالحالل    أن يتزوجها؛ 
 ، إن كانت تحته حرة    له أن يتزوج أمة   إن الرجل ال يحل      :قوله -رحمه اهللا –كاإلمام مالك   -عن بعض الفقهاء    

أن المـراد    القول المتبادر الذي عليه عامة أهل العلـم       ن  كلو ،لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج باألمة        فإن  
 : أي }َأن ينِكح الْمحـصنَاِت الْمْؤِمنَـاتِ     { سعة يتمكن بها من      :أي} نكُم طَوالً ومن لَّم يستَِطع مِ   {: قوله سبحانه ب

  .الحرائر العفيفات

بحسب سياق اآلية ومعناها فالمراد باإلحصان في هذه اآلية غير المراد به فـي قولـه     تغير معناه   ياإلحصان  و
:  إذ المـراد باإلحـصان هنـا       ]سـورة النـساء   ) ٢٤([ }كَتْ َأيمانُكُم والْمحصنَاتُ ِمن النِّساء ِإالَّ ما ملَ     {: سبحانه

  .المتزوجات

يشمل الوصف   و ،تطلق على األنثى الشابة   الفتاة  } فَِمن ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من فَتَياِتكُم الْمْؤِمنَاتِ      {: وقوله سبحانه 
 والمعنـى  )١())فتاي وفتاتي :  وإنما يقول  ، وأمتي  عبدي :ال يقول ((: صغيرة كما في الحديث   الكبيرة وال في اآلية   

 فـال يجـوز     ؛جمهور أهل العلم  طه  رشَ جهاالمراد تزو واإليمان في األمة     ،من إمائكم المؤمنات  فتزوجوا  : أي
الْيوم ُأِحـلَّ لَكُـم     {:  قال سبحانه  الكتابحرائر أهل   أباح نكاح    -عز وجل –مع أن اهللا    الكتابية،  التزوج باألمة   

                                                

 ).٩٠١ص  / ٢ج ) (٢٤١٤ ( باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي-بخاري في كتاب العتق أخرجه ال - 1
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يباتُ وطَعام الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِحلٌّ لَّكُم وطَعامكُم ِحلُّ لَّهم والْمحصنَاتُ ِمن الْمْؤِمنَاِت والْمحـصنَاتُ ِمـن                 الطَّ
   ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب مة غير المؤمنـة   نكاح األ-رحمه اهللا- وأجاز أبو حنيفة ،]سورة المائـدة ) ٥([ }...الَِّذين

  .مأخذ المسألةوهذا هو  ،مفهوم المخالفةإعمال ال يرى أصوله فهو بناء على  جمهور البقوللم يقل و

 أن ال يجوز لـه  -كالمجوسية والوثنية–أن األمة غير الكتابية    أهل العلم مذهب عامة   ف أما مسألة الوطء لألمة   و
بأن ذلك لم يخالف فيه إال طاوس بن كيـسان       -رحمه اهللا -الحافظ ابن عبد البر     ولقد ذكر    ،بملك اليمين  يطأها

شـيء ال فـي   لألمـة   مسألة تحريم الوطء لم يرد فينجد أنه   النصوص  عند استعراض   لكن   و ،-رحمه اهللا -
كـان  بـل   ،يدل على أنه ال توطأ غير الكتابية  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ، وال عن   -عز وجل –كتاب اهللا   

ـ وكـانوا يط   - أوطاس وغير أوطاس   كسبايا-غير كتابيات   كتابيات و مين  سبايا العرب عند المسل    ولـم  ونهن  ئ
  . واهللا أعلم،ينظروا في دينهن وأوما أمرهم أن يفرقوا  عن وطئهن، -صلى اهللا عليه وسلم-نهاهم النبي ي

  .يتزوجهافله أن عتقها  إال إذا أباإلجماعأن يتزوج أمته نسان إلوال يجوز 

 يعني يـرخص    أن يكون ذلك من جهة النسب      يحتمل }ه َأعلَم ِبِإيماِنكُم بعضكُم من بعضٍ     واللّ{ :وقوله سبحانه 
 ، فيجوز أن تتزوج األمة    ،-يعني الزنا -التزوج باألمة في حال االضطرار إذا خفت على نفسك العنت           لك في   

 ،في حـال االضـطرار    أن جعله   بخفف عليهم وطأته    ف ، واهللا قد كرهه لهم    ، العرب تنفر منه   كانت وهذا األمر 
    يعني أنتم ترجعون في النسب فـي األصـل إلـى آدم             }واللّه َأعلَم ِبِإيماِنكُم بعضكُم من بعضٍ     {: ت طائفة وقال

 وهذا بناء   ، فأنتم مشتركون فيه   ،أي في اإليمان  : }بعضكم من بعض  {: وبعضهم يقول  ،-عليه الصالة والسالم  -
 ، ال يجوز له أن يتزوج باألمة غير المـسلمة ولـو كانـت كتابيـة               - من قول الجمهور   كما ذكرنا -على أنه   

  .}بعضكم من بعض{

  وكذلك هو ولي عبـده  ،وج إال بإذنه  فدل على أن السيد هو ولي أمته ال تز        } فَانِكحوهن ِبِإذِْن َأهِلِهن  { :ثم قال 

 )٢()) عبد تزوج بغير إذن مواليه فهـو عـاهر         أيما((:  كما جاء في الحديث    ،ليس لعبده أن يتزوج بغير إذنه     

ال تزوج المرأة   ((:  لما جاء في الحديث    ؛جها من يزوج المرأة بإذنها     فإن كان مالك األمة امرأة زو      ، زان :أي
  .)٣()) فإن الزانية هي التي تزوج نفسها،وال المرأة نفسها ،المرأة

  .ال يخلو من ضعف )٤())ي تزوج نفسهافإن الزانية هي الت((: المقطع األخير في الحديث من قوله

   .. عن طيب نفس منكم: أي، وادفعوا مهورهن بالمعروف: أي}وآتُوهن ُأجورهن ِبالْمعروِف{: وقوله تعالى

أمر بأن تعطى  -سبحانه–ألن اهللا   ؛  ألمةأن المهر يكون ملكاً ل    بهذه اآلية على     -رحمه اهللا -استدل اإلمام مالك    
 والمـشهور أن   ،إنما استحقته مقابل ما استحل من بضعها      : وقالوا مما يستثنى الموضع  هذا  عدوا  و ،هذا المهر 

  . واهللا أعلم،؛ ألن األمة ال تملك إنما الذي يملك هو سيدهااإليه ه أضافالمهر لسيدها وإن

  .لكونهن إماء مملوكات؛ استهانة بهن وال تبخسوا منه شيئاً
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 ).٢٧٣٤(ي صحيح الجامع برقم وحسنه األلباني ف) ٢٠٣ص  / ٢ج ) (٢٢٣٣(والدارمي 

وقال في ) ١٨٤١(وصححه األلباني في إرواء الغليل برقم ) ٦٠٦ص  / ١ج ) (١٨٨٢ ( باب ال نكاح إال بولي  -أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح        - 3
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  .عفائف عن الزنا ال يتعاطينه :أي }محصنَاٍت{: وقوله تعالى

  .يعني لفروجهن }نَاٍتمحِص{وفي قراءة الكسائي وهي قراءة متواترة بكسر الصاد 

والَ {:  وقولـه تعـالى    ، وهن الزواني الالتي ال يمنعن من أرادهـن بالفاحـشة          }غَير مساِفحاتٍ {: ولهذا قال 
 يعني الزواني  ،المسافحات هن الزواني المعلنات   : -ما عنه رضي اهللا تعالى  - قال ابن عباس     }متَِّخذَاِت َأخْدانٍ 

  .يعني أخالء:  ومتخذات أخدان،الالتي ال يمنعن من أرادهن بالفاحشة

     ومجاهـد والـشعبي والـضحاك وعطـاء الخرسـاني          -رضي اهللا تعالى عنه   -وكذا روي عن أبي هريرة      

  .أخالء:  قالوا،ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي

تبـارك  - أحد المعـاني فـي قولـه          وهذا ،ة ممتنعة من الفاحشة   عفيفالمراد نكحاها   األمة  تكون  المعنى أن   و
قُـْل  {:  في الفواحش-جل جالله– في قوله كذاو ،]سورة األنعـام  ) ١٢٠([ }وذَرواْ ظَاِهر اِإلثِْم وباِطنَه   { :-وتعالى

 الزنـا عالنيـة     :، قيـل  ما ظهـر  ف ]سورة األعراف ) ٣٣([ }...نْها وما بطَن  ِإنَّما حرم ربي الْفَواِحشَ ما ظَهر مِ      
  .خالء واألخدانمع األ: وما بطن قيل ،مجاهرةو

  .}فَِإذَا ُأحِصن فَِإن َأتَين ِبفَاِحشٍَة فَعلَيِهن ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعذَاِب{: وقوله تعالى

  .والمعنى على األقرب واحد }نحصفَِإذَا َأ{: صمفي قراءة حمزة وعاو

ومن لَّم يستَِطع   {: -سبحانه وتعالى -حيث يقول    المراد باإلحصان هاهنا التزويج؛ ألن سياق اآلية يدل عليه        
 نِكحالً َأن يطَو ْؤِمنَاِتِمنكُمالْم اِتكُمن فَتَيانُكُم مملَكَتْ َأيا مْؤِمنَاِت فَِمن منَاِت الْمصحواهللا أعلم،}الْم .  

من المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي       ،هو اختيار جماعة من المحققين    ل اإلحصان على التزويج     وحم 
ولـو  ،  أسـلمن :أي} فَِإذَا ُأحـِصن { اإلسالمحصان المفسرين إلى أن المراد باإل    جمهور  وذهب   ،-رحمه اهللا –

 ولكـن الجمهـور   ،ال حد عليها إذا لم تسلمفإن ذلك يقتضي أن  بناء على قول الجمهور     أخذنا بمفهوم المخالفة  
؛ ألنه معارض بمنطوق السنة الصريح في       في هذا الموضع  مفهوم المخالفة   اعتبار ل ال  إنه  : يتعقبون ذلك بالقول  

 سئل  -صلى اهللا عليه وسلم   – أن النبي    -رضي اهللا عنهما  –فقد جاء عن أبي هريرة وزيد بن خالد          ،إقامة الحد 

إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثـم إن زنـت فاجلـدوها ثـم     ((: عن األمة إذا زنت ولم تحصن فقال 
إذا زنـت أمـة     ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   –ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي        و )٥())فيرضبيعوها ولو ب  

 ثم إن زنـت الثالثـة       ، ثم إن زنت فليجلدها الحد وال يثرب       ،أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد وال يثرب عليها       
  .)٦())رفتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شع

إن : فقال  جمع بين القولين   -رحمه اهللا -ابن جرير   و،  والمنطوق قدم المنطوق؛ ألنه أقوى    إذا تعارض المفهوم    
 ،للمجهـول  البنـاء ب }فَِإذَا ُأحِصن{ وقراءة الضم ، أسلمن: أي}نحصفَِإذَا َأ{ قول الجمهور تفسر به قراءة الفتح   

 بناء على القاعدة أن القراءتين إن اختلف معناهمـا         جعل معنى كل قراءة يختلف عن اآلخر      ، ف تزوجن: بمعنى

                                                
بـاب   -ومسلم في كتاب الحدود     ) ٢٥٠٩ص   / ٦ج  ) (٦٤٤٧(مة  باب إذا زنت األ    - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة         أخرجه البخاري في   - 5

 ).١٣٢٨ص  / ٣ج ) (١٧٠٣ (رجم اليهود أهل الذمة في الزنى

 باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى       -ومسلم في كتاب الحدود     ) ٧٧٧ص   / ٢ج  ) (٢١١٩(باب بيع المدبر     -أخرجه البخاري في كتاب البيوع       - 6

 ).١٣٢٨ص  / ٣ج ) (١٧٠٣(



 ٤

 المتبـادر مـن     هذا هو  و ،أن معنى القراءتين واحد   : لعلم ولكن الذي عليه كثير من أهل ا       ،فهما بمنزلة اآليتين  
  .واهللا أعلم ،السياق

 ،قد ال تخلو من ضعف    التي   واستدلوا ببعض الظواهر     ، ولكنها تضرب تأديباً   ،ال يقام عليها الحد   : قالت طائفة و
يهـا  يـا أ  :  أنه قال  -رضي اهللا عنه  -علي  ما روي عن     و ث أبي هريرة السابق،   ومما يضعف هذا الرأي حدي    

 -صلى اهللا عليه وسـلم - فإن أمة لرسول اهللا -من لم يحصن  لمن أحصن و  ل- أقيموا على أرقائكم الحد    ،الناس

غير مسلمة متزوجـة     وأ مسلمة    سواء كانت   فهذا يدل على أن األمة يقام عليها الحد        ،زنت فأمرني أن أجلدها   
  .جةوغير متز وأ

 كمـا  ، تـزوجن : أي}فَِإذَا ُأحِصن{: أن المراد بقوله ن فتعيالكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات واآلية  
  . ومن تبعه-ما تعالى عنهرضي اهللا-فسره ابن عباس 

هـو  و  يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنـصيفه          ،}ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعذَابِ     {: وقوله
  . واهللا أعلم،الجلد ال الرجم

 }فَعلَيِهن ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعـذَابِ       { :في قوله سبحانه  المحصنات  ون في المراد ب   ختلف المفسر او

اللفظة وهذا يدل على أن      ،وكل هذا يبينه السياق    ،ول والمشهور األ  ،المتزوجات: قيل و ،الحرائر: فقال بعضهم 
  .لم واهللا أع،بحسب السياق  يكون لها في كل موضع معنىةالواحد

لمن خـاف علـى      متقدمةالشروط  ال إنما يباح نكاح اإلماء ب     :أي }ذَِلك ِلمن خَِشي الْعنَتَ ِمنْكُم    {: وقوله تعالى 
  .فحينئذ يتزوج باألمة وعنت بسبب ذلك كله ، وشق عليه الصبر عن الجماع،نفسه الوقوع في الزنا

 اًاإلثـم سـبب   كون  لقد يراد بالعنت المشقة؛      و ،برإذا انج  والعرب تقول ذلك النكسار العظم       ، اإلثم :أصل العنت 
  .ا وفي اآلخرةلمشقة في الدني الذي يتسبب عنه اباعتبار أن الزنا سبب لإلثم الزناوقد يراد بالعنت  ،للمشقة

 ،وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له؛ ألنه إذا تزوجها جاء أوالده أرقاء لـسيدها     
  .]سورة النساء) ٢٥([} كُم واللّه غَفُور رِحيمَأن تَصِبرواْ خَير لَّو{: ولهذا قال

وطء األمـة بملـك     بخـالف   ،   إال في حال الضرورة     ألهل اإليمان أن يتزوجوا اإلماء     -عز وجل –كره اهللا   ف
  . واهللا أعلم،، وينسبون ألبيهمأحراره منها أوالدفإن اليمين 

واللّه يِريـد َأن يتُـوب    * كُم ويهِديكُم سنَن الَِّذين ِمن قَبِلكُم ويتُوب علَيكُم واللّه عِليم حِكيم      يِريد اللّه ِليبين لَ   {
 وخُِلـقَ اِإلنـسان     يِريد اللّه َأن يخَفِّفَ عـنكُم      * علَيكُم ويِريد الَِّذين يتَِّبعون الشَّهواِت َأن تَِميلُواْ ميالً عِظيما        

 يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم علـيكم     ]سورة النـساء  ) ٢٨-٢٦([ }ضِعيفًا
يعني طـرائقهم الحميـدة واتبـاع       } ويهِديكُم سنَن الَِّذين ِمن قَبِلكُم     {مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها      

 فـي شـرعه     :أي }واللّه عِليم حِكيمْ  {  من اإلثم والمحارم   :أي} ويتُوب علَيكُم { اهاشرائعه التي يحبها ويرض   
ره وأفعاله وأقوالهوقد.  

 يريـد أتبـاع الـشياطين مـن اليهـود        :أي} ويِريد الَِّذين يتَِّبعون الشَّهواِت َأن تَِميلُواْ ميالً عِظيما        {:وقوله
  .يلوا عن الحق إلى الباطل ميالً عظيماًوالنصارى والزناة أن تم
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رخص لكم في التـزوج   إنما -عز وجل–ن اهللا   قتصر في حمل اآلية على الزناة، والمراد أ       اوبعض أهل العلم    
 اتـسلكو ولكـي   -الزنـا - ال تقعوا في هذه الفاحشة  كي  لكم  دوحة  ن وم ، عنكم في حال الضرورة    باألمة تخفيفاً 

ويدخل في اآلية   - يريد عبيد الشهوات الزناة أصحاب الفواحش     في المقابل   و ،مسالك النزاهة والطهر والنظافة   
 ،بالرجـال هـا   واختالط،ها من بيتهااليهود والنصارى ومن تابعهم في ذلك ممن يريدون إفساد المرأة وإخراج         

  . أن تميلوا ميالً عظيماً- والتفسخالتهتكوالعري  معانيوما إلى ذلك من 

 ولهذا أباح اإلمـاء بـشروطه   ، في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم:أي }فِّفَ عنكُميِريد اللّه َأن يخَ {
  .كما قال مجاهد وغيره

 وروى ابن أبي حاتم عن      ، وضعف عزمه وهمته   ، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه     }وخُِلقَ اِإلنسان ضِعيفًا  {
  .يذهب عقله عندهن:  وقال وكيع،نساء في أمر ال:أي }وخُِلقَ اِإلنسان ضِعيفًا{: طاوس

 هذا التخفيف روعي فيه ضعف اإلنسان     ، و ونهمئحق من واله اهللا ش    ويضيع كثيراً من حقه     فلغلبة الشهوة   يعني  

 فهذا المعنى في غاية     ،أبيح له التزوج باألمة في حال االضطرار      ألجل ذلك    ،على النساء عادة  ال يصبر   كونه  ل
  .المناسبة

فـإن   ، وجماعة مـن المحققـين  -رحمه اهللا-كما يقول الحافظ ابن القيم     عامة  ن اآلية   إ: اللكن األحسن أن يق   
ثم يبـدأ   ،  صغيراًطفالً  ضعيفاً في نشأته حيث يبدأ       وخلق   ،من ماء مهين  فخلقه  اإلنسان خلق ضعيفاً في أصله      

أبكتـه  وة  ه تـار  تضـحك أكلمة  رب   ف  وفي نفسه   وهو ضعيف في بنائه وتكوينه     ، مرة أخرى  يضعف  ثم ،يكبر
 ،ومن ضعفه أنه ال يـصبر عـن النـساء    ،ويعجز عن كثير من األمور التي يتمنى فعلها أو القيام بها    ،أخرى

  . ولطفه بالمكلفين-عز وجل-وهذا من رحمة اهللا ، فرخص له وروعي حاله

 .الحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه و، واهللا أعلم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )١٠(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

لَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل يا َأيها ا{:  في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
ومن يفْعْل ذَِلك عدوانًا  * منكُم والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن تَراٍض

ِليِه نَارفَ نُصوا فَسظُلْماوِسيرلَى اللِّه يع ذَِلك كَانا و *  َئاِتكُميس نكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم آِئرواْ كَبتَِنبِإن تَج
  .]سورة النساء) ٣١-٢٩([ }ونُدِخلْكُم مدخَالً كَِريما

 بأنواع المكاسب : أي، عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل-تبارك وتعالى-ينهى 
 وإن ظهرت في ، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل،التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار

  .غالب الحكم الشرعي مما يعلم اهللا أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا

:  الثوب فيقول في الرجل يشتري من الرجل-مارضي اهللا تعالى عنه-حتى روى ابن جرير عن ابن عباس 

الَكُم { :-عز وجل-  هو الذي قال اهللا: قال،ه أخذته وإال رددته ورددت معه درهماًيتَِضإن روالَ تَْأكُلُواْ َأمو
لما : -مارضي اهللا تعالى عنه- وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،]سورة البقرة) ١٨٨([ }بينَكُم ِبالْباِطِل

إن اهللا قد نهانا أن نأكل : قال المسلمون} الَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِليا َأيها {: أنزل اهللا
فأنزل اهللا ؟  فكيف للناس،فال يحل ألحد منا أن يأكل عند أحد الناأموأفضل هو  والطعام ،نا بالباطلنأموالنا بي
  . وكذا قال قتادة، اآلية]سورة النــور) ٦١([ }...لَيس علَى الَْأعمى حرج{: بعد ذلك

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وهي وأنواع الحيلىالسرقة والرشكة الباطل أنواع المكاسب المحرمأكل أموال الناس بيدخل في فمما 

ذلك في باب  سواء كان ى استحالل المحرميراد بها التوصل إلالمعامالت المغلفة التي تأتي بصيغة شرعية و
في الحديث الذي حسنة بعض أهل العلم فقد ثبت  ،ما يؤخذ في مقابل الشفاعةأيضاً  و،المعامالت أو في غيره

 وما أشبه ، خمسة آالففي قضية معينة مقابل أن تدفع لهتوسط لك أن ي: وصورتهأن ذلك من أبواب الربا، 
ِإن كَِثيرا من اَألحباِر والرهباِن {:  عن أهل الكتاب بقوله-عز وجل-ما ذكره اهللا أيضاً  و،كوسهذا من الم

أيضاً ما و ،وهذا صوره ال تتناهى ]سورة التوبة) ٣٤([ }لَيْأكُلُون َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل ويصدون عن سِبيِل اللِّه
الة والنحل المنحرفة كالرافضة والصوفية من الناس المغرر بهم مقابل خرافات  أرباب الطوائف الضيأخذه

  . فكل هذا من أكل أموال الناس بالباطل،وضالالت ما أنزل اهللا بها من سلطان

 تجارة بالرفع وبالنصب وهو  قرئ]سورة النساء) ٢٩([ }ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن تَراٍض منكُم{: وقوله تعالى
  .ستثناء منقطعا
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 "أن تكون"بالنصب على اعتبار  و،بمعنى توجد تامة في اآلية "أن تكون" على اعتبار تجارة بالرفعقرئت 

  . حرج عليكمال فأو المعاطاة تجارة ،إال أن تكون المعاملة تجارةوتجارة خبر لتكون، وتقدير الكالم ناقصة 

التجارة  إذ ؛ما بعد إال لم يكن من جنس ما قبلهاقطع، ألن في اآلية فحكم عليه بأنه استثناء مناالستثناء وأما 
 تملكن إن أخذ }الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل{ فالمعنى ،من أكل أموال الناس بالباطلليست عن التراضي 

  .فال حرج، فإال بمعنى لكنبينكم المشروعة  طريق التجارة المال عن

لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن و ،طوا األسباب المحرمة في اكتساب األموالال تتعا: كأنه يقول
والَ تَقْتُلُواْ النَّفْس {: كما قال تعالى  وتسببوا بها في تحصيل األموال،تراض من البائع والمشتري فافعلوها

  .]سورة األنعام) ١٥١([ }الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبالْحقِّ

 بغير حق، أما إن كانت بحق فهو ل النفس التي حرم اهللاب على قتألن النهي منص ؛ منقطعهذا استثناء
ما ورد في أيضاً  و،النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه والمفارق للجماعةقتل  من ذلك كالمستثنى

: انهكما قال سبحق  في الحهذا كله داخلف ، اإلنسان إذا عمل عمالً معيناًاالنصوص األخرى التي يقتل فيه

 ]سورة الفرقان) ٦٨([ }...والَِّذين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ{

فإذاً لم  ]سورة اإلسراء) ٣٣([ }...ِتَل مظْلُوماوالَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبالحقِّ ومن قُ{:  سبحانهوقوله
  . فهذا استثناء منقطع،تعد تلك النفس محرمة

بمعنى فهذا استثناء منقطع  ]سورة الدخان) ٥٦([ }لَا يذُوقُون ِفيها الْموتَ ِإلَّا الْموتَةَ الُْأولَى{ :وأيضاً قوله تعالى
  . قد ذاقوهاالتي في الدنيااألولى ، لكن الموتة الموتأنهم ال يذوقون في الجنة ألنه أراد  ؛لكن

ستدل او ،أحد أحداًيعطيه  بيع أو عطاء: قال مجاهد }ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن تَراٍض منكُم{: وقوله سبحانه
 كثير كرهوبيع المضطر ف ،كالمحجور عليه مسألة بيع المكره بغير حقبهذه اآلية على  -رحمهم اهللا-العلماء 

  .النتفاء كمال التراضيهذا البيع من الفقهاء 

 -صلى اهللا عليه وسلم-ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول اهللا 

إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما بالخيار ما ((: في لفظ البخاريو )١())البيعان بالخيار ما لم يتفرقا((: قال
  .)٢())لم يتفرقا

  . وأكل أموالكم بينكم بالباطل، وتعاطي معاصيه، بارتكاب محارم اهللا:أي }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم{ :وقوله

أن معلوم و ،أخذاً من عموم اللفظقتل النفس على أعم صوره ومعانيه الحسية والمعنوية ابن كثير حمل 
وِإذْ َأخَذْنَا {:  في بني إسرائيل-عز وجل-ل اهللا ينزلون منزلة النفس الواحدة كما قا المجتمعين على ملة ودين

وندتَشْه َأنتُمو تُمرَأقْر ثُم اِركُمن ِديكُم مَأنفُس ونالَ تُخِْرجو اءكُمِدم ِفكُونالَ تَس سورة البقرة) ٨٤([ }ِميثَاقَكُم[ 

                                                
ومسلم ) ٧٣٢ص  / ٢ج ) (١٩٧٣ (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف  -خاري في كتاب البيوع     أخرجه الب  - 1

 ).١١٦٤ص  / ٣ج ) (١٥٣٢ (باب الصدق في البيع والبيان -في كتاب البيوع 

 -ومسلم في كتاب البيـوع  ) ٧٤٤ص  / ٢ج ) (٢٠٠٦(وجب البيع باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد  -أخرجه البخاري في كتاب البيوع     - 2

 ).١١٦٣ص  / ٣ج ) (١٥٣١ (باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين



 ٣

 }ثُم َأنتُم هُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم{:  إلى أن قال، وال يخرج بعضكم بعضاً،يعني ال يسفك بعضكم دم بعض

  . يعني يقتل بعضكم بعضاً]سورة البقرة) ٨٥([

 تنزيالً ،م بعضاًبعضهالناس على قتل  }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم{: قوله سبحانه -رحمه اهللا-ابن جرير  حملو
 ،أن يعمد اإلنسان إلى نفسه فيقتلها  أولياًيدخل فيه دخوالً  صحيح وهذا معنى،ةس منزلة النفس الواحدللنفو

قوله بيمكن أن يحتج عليه و ،مثالً أو بالموت البطيء كالذي يدخن ، نفسه بالمعاصي والذنوبهكهالبإسواء 
 -رضي اهللا عنه- أيوب األنصاري فسر أبو ،]سورة البقرة) ١٩٥([ }والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{: تعالى

وَأنِفقُواْ {:  وكما قال ابن عباس،-عز وجل-بالركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل اهللا في اآلية التهلكة 
إن قطعوا النفقة عن المجاهدين فإن ذلك يؤذن بتقوية العدو  }ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة

يفعل الذي اإلنسان  ويدخل في اآلية ، ويهلك الحرث والنسل،والزتهم من األموظهوره عليهم فيأخذ ما في حو
 فإن سبب النزول ال ،فعالً من شأنه أن يؤدي به إلى المخاطر من غير مسوغ شرعي أخذاً من عموم اللفظ

هللا  وا،وكل هذه المعاني داخلة فيها ، السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص،حصر فيه معنى اآليةي
  .أعلم

رضي - وروى اإلمام أحمد عن عمرو بن العاص ، فيما أمركم به ونهاكم عنه:أي }ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما{
احتلمت في ليلة :  قال، عام ذات السالسل-صلى اهللا عليه وسلم- أنه قال لما بعثه النبي -اهللا تعالى عنه

فلما :  قال، صالة الصبحي فتيممت ثم صليت بأصحاب، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك،باردة شديدة البرد
 !يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب:  فقال، ذكرت ذلك له-صلى اهللا عليه وسلم-قدمت على رسول اهللا 

 فذكرت ، إن اغتسلت أن أهلكت فأشفق، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد،يا رسول اهللا: قلت: قال
   فضحك رسول اهللا ،فتيممت ثم صليت }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما{: -عز وجل-قول اهللا 

  . وهكذا رواه أبو داود، ولم يقل شيئاً-صلى اهللا عليه وسلم-

 وهذا ال يمنع ،-صلى اهللا عليه وسلم- أقره عليه النبي -رضي اهللا عنه-هذا االحتجاج من عمرو بن العاص 
 باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني والقرآن يعبر عنه ،تعمال يراد به قتل نفوس اآلخرينهذا االسيبقى أن 

  .قد ذكرنا هذا مراراً في مناسبات متعددةو ،الكثيرة

   قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وأورد ابن مردويه عند هذه اآلية الكريمة عن أبي هريرة 

أ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم جمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ي((: - وسلمصلى اهللا عليه-
 ومن ، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً،خالداً مخلداً فيها أبداً

 وهذا الحديث ثابت في ))تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً
  .)٣(الصحيحين

                                                
 -ومسلم في كتاب اإليمان    ) ٢١٧٩ص   / ٥ج  ) (٥٤٤٢ (باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث         - أخرجه البخاري في كتاب الطب       - 3

 ).١٠٣ص  / ١ج ) (١٠٩(سان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة باب غلظ تحريم قتل اإلن



 ٤

: صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وعن أبي قالبة عن ثابت بن الضحاك 

  .)٤( وقد أخرجه الجماعة في كتبهم))من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة((

 ومن يتعاطى ما نهاه اهللا عنه :أي ]سورة النساء) ٣٠([ }ماومن يفْعْل ذَِلك عدوانًا وظُلْ{:  ولهذا قال تعالى
  . اآلية}فَسوفَ نُصِليِه نَارا{تحريمه متجاسراً على انتهاكه ب أي عالماً ، ظالماً في تعاطيه،معتدياً فيه

  :-اسم اإلشارة-ختلف أهل التأويل في عود الضمير ا

أكل : مذكورينآخر إلى  أعاد الضمير وبعضهم ،لنفسقتل ا وهو  إلى آخر مذكور الضميريعود: فقالت طائفة
  .نفسالقتل  و،أموالهم بينهم بالباطل

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ يِحلُّ لَكُم َأن تَِرثُواْ {: ن ذلك يرجع إلى المذكورات قبله من قوله سبحانهإ: وقالت طائفة
ال يذكر نهياً إال وأعقبه من أول السورة  -عز وجل–بأن اهللا  وعللوا ذلك ]سورة النساء) ١٩([ }النِّساء كَرها

ومن يفْعْل ذَِلك عدوانًا {: بالوعيد المترتب عليه إلى هذه اآلية فما بعدها فلم يذكر وعيداً حتى بلغ قوله سبحانه
 } نُصِليِه نَارافَسوفَ{والمعنى ومن يفعل من المنهيات والمحرمات التي ذكرت إلى هذا الموضع  }وظُلْما

  .-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري واختار هذا القول 

كل المنهيات  إلى اً فجعلوا الضمير عائد،غيرهمالمعنى أكثر من في من أهل العلم وتوسعت طائفة أخرى 
  .ا الموضع حتى هذمن أول السورة السابقة

الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم {: وهو قوله سبحانه ذكور قبلهمأقرب  يرجع إلى الضميروالمتبادر من السياق أن 
كُمالَ تَقْتُلُواْ َأنفُسو نكُماٍض من تَرةً عارِتج اِطِل ِإالَّ َأن تَكُونرحمه – قول ابن جريرهذا القول قوة  ويلي ،}ِبالْب

من  -عز وجل–ه اهللا ذكرما :  القولين اآلخرينوجه و،نهيات يرجع إلى كل المن الضميرإ: من قال ثم ،-اهللا
في  -عز وجل-كما قال اهللا  ،ومن يفعل هذا عدواناً وظلماً: قل يمول ،}ذَِلك{ اإلشارة الدال على البعيداسم 

 اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ ولَا يزنُون والَِّذين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَِّتي حرم{: سورة الفرقان
  . واهللا أعلم،اآليات }...يلْقَ َأثَاما{من المذكورات قبله : أي ]سورة الفرقان) ٦٨([ }ومن يفْعْل ذَِلك يلْقَ َأثَاما

ألقى السمع وهو  ممن ، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب،اآلية }فَسوفَ نُصِليِه نَارا{
  .شهيد

 إذا : اآلية أي]سورة النساء) ٣١([ }...ِإن تَجتَِنبواْ كَبآِئر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنكُم سيَئاِتكُم{: وقوله تعالى
م ونُدِخلْكُ{:  ولهذا قال،اجتنبتم كبائر اآلثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة

  :نذكر بعضاً منهال ف،وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه اآلية الكريمة، }مدخَالً كَِريما

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال لي النبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن سلمان الفارسي 

  .))،أتدري ما يوم الجمعة((

، ال من األجور وما يكون للمكلف ،يوم الجمعةفضل  أن يسأل سلمان عن -صلى اهللا عليه وسلم–أراد النبي 
  .لفظ الروايةمن واضح ، وهذا -رضي اهللا عنه-الفارسي سلمان فهم  كمايوم الجمعة بذلك عن سبب تسمية 

                                                
باب غلظ  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٢٦٤ص  / ٥ج ) (٥٧٥٤ (باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال - أخرجه البخاري في كتاب األدب    - 4

 ).١٠٤ص  / ١ج ) (١١٠ (ن قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمةتحريم قتل اإلنسان نفسه وإن م



 ٥

 ال يتطهر الرجل فيحسن طهوره ، أدري ما يوم الجمعةيلكن((:  قال،هو اليوم الذي جمع اهللا فيه أباكم: قلت
ت حتى يقضي اإلمام صالته إال كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت ثم يأتي الجمعة فينص

  .)٥())المقتلة

الكبائر لعلماء في قد اختلف او ،فاعلهاالذنوب العظام التي توبق و ،الكبائر التي تهلك صاحبها :المقتلة
 والذي اختاره )٦())...لموبقاتاجتنبوا السبع ا(( -صلى اهللا عليه وسلم–واحتجوا بقوله  ، سبع:هي يلفق

ما نقل عن ابن عباس ك -مرضي اهللا عنه- من الصحابة عن جمع وقد ثبت ،المحققون كابن تيمية وغيره
كبائر ال يفرق بين المن أهل العلم من و ،كل ذنب ختمه اهللا بنار أو لعنة أو غضب أو عذابن الكبائر إ: قوله

إلى نظر يلكن نظر إلى صغر الذنب وصل في المرء أن ال يألن األ ؛كل الذنوب كبائر ويعد ،صغائرالو
ر العلماء قديما وحديثا النظر بين الصغائر والكبائر وعلي هذا ساوالصواب التفريق في  ،عظمة من عصى

 على المم المقصود بهفال }...الَِّذين يجتَِنبون كَباِئر الِْإثِْم والْفَواِحشَ ِإلَّا اللَّمم{: ويشهد للتفريق قوله سبحانه

- كما فهم منها ابن عباس ، التي ال يتقصدها اإلنسان وال يصر عليهاالصغائر: األرجح من أقوال المفسرين

إياكم ومحقرات ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم–عن سهل بن سعد أن رسول اهللا وقد صح  ،-رضي اهللا عنه
ب  وإن محقرات الذنو،نضجوا خبزتهمأ بعود حتى جاء ذاالذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود و

كما قال أهل - عليهااإلصرار  ف،اح حملوا هذا الحديث على الصغائرروالشُّ )٧())متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه
  . يصيرها كبيرة-العلم

  .، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

                                                
) ٤٣٩ص   / ٥ج  ) (٢٣٧٦٩(وأحمـد   ) ٥٣٣ص   / ١ج  ) (١٧٢٥(اإلنصات للخطبة    باب   –أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة          - 5

 فانظر مختـصر  ، تراجع عن تحسينها األلباني ))وذلك الدهر كله  (( عند الطبراني في الكبير      وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، وفيه زيادة       
 ).١٤ص  / ١ج  ( وتضعيفاًتراجع العالمة األلباني فيما نص عليه تصحيحاًكتاب 

 }امى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون سـِعيرا   ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَ    { :باب قول اهللا تعالى    -أخرجه البخاري في كتاب الوصايا       - 6

 ).٩٢ص  / ١ج ) (٨٩ ( باب بيان الكبائر وأكبرها-ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٠١٧ص  / ٣ج ) (٢٦١٥ (]سورة النساء) ١٠([

 ). ٣١٠٢(صحيحة برقم وصححه األلباني في السلسلة ال) ٣٣١ص  / ٥ج ) (٢٢٨٦٠( أخرجه أحمد - 7



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )١١(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هللا رب العالمين

نعيم المجمر أخبرني صهيب عن  -رحمه اهللا– قال أبو جعفر بن جرير :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
صلى اهللا -خطبنا رسول اهللا : يقوالن -رضي اهللا عنهما– مولى العتْواري أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد

ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي ال ندري  -ثالث مرات- ))والذي نفسي بيده((::  يوماً، فقال-عليه وسلم
ما من عبد يصلي (( :كان أحب إلينا من حمر النعم، فقالماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، ف

الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إال فتحت له أبواب الجنة، ثم 
 ورواه الحاكم ،وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث الليث بن سعدبه ))ادخل بسالم: قيل له

 عن سعيد بن أبي هالل به د اهللا بن وهب عن عمرو بن الحارثي صحيحه من حديث عبأيضاً وابن حبان ف

  .)١(صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: ثم قال الحاكم

  اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن الصحيحين في ثبت بما وذلك )السبع هذه تفسير(

 باهللا، الشرك((: قال هن؟ وما اهللا، رسول يا: قيل ))الموبقات عالسب اجتنبوا((: قال -صلى اهللا عليه وسلم-

 وقذف الزحف، يوم والتولي اليتيم، مال وأكل الربا، وأكل والسحر، بالحق، إال اهللا حرم التي النفس وقتل

  .)٢())الغافالت المؤمنات المحصنات

ذكر :  قال-اهللا تعالى عنهرضي -روى اإلمام أحمد عن أنس بن مالك  :حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور
 وعقوق النفس، وقتل باهللا، الشرك((: فقال الكبائر عن سئل أو الكبائر -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 أنه يظن أكبر: شعبة قال ))الزور شهادة أو الزور قول((: قال ))الكبائر؟ بأكبر أنبئكم أال((: وقال ))الوالدين

 ))الزور شهادة((: قال
]به شعبة حديث من أخرجاه[

)٣(.  

 قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد حديث من الشيخان أخرجه آخر حديث

 باهللا، اإلشراك((: قال اهللا، رسول يا بلى: قلنا ))الكبائر؟ بأكبر أنبئكم أال((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي

                                     
 / ١ج  ) (٧١٩(والحكـم   ) ٤٣ص   / ٥ج    ) (١٧٤٨(وابن حبان   ) ٨ص   / ٥ج  ) (٢٤٣٨( باب وجوب الزكاة     - أخرجه النسائي في كتاب الزكاة       - 1

 ).٦١١٠(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ) ٣١٦ص 

 }الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون سـِعيرا     ِإن  {: باب قول اهللا تعالى    - أخرجه البخاري في كتاب الوصايا       - 2

 ).٩٢ص  / ١ج ) (٨٩ (باب بيان الكبائر وأكبرها -ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٠١٧ص  / ٣ج ) (٢٦١٥ (]سورة النساء) ١٠([

 باب بيـان الكبـائر   -ومسلم في كتاب اإليمان  )٢٢٣٠ص   / ٥ج  ) (٥٦٣٢( باب عقوق الوالدين من الكبائر       -األدب   أخرجه البخاري في كتاب      - 3
 .)٩١ص  / ١ج ) (٨٨(وأكبرها 



 ٢

 حتى يكررها زال فما ))الزور وقول أال الزور، وشهادة أال((: فقال فجلس متكئاً وكان ))الوالدين وعقوق

  .)٤(سكت ليته: قلنا

 -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود بن اهللا عبد عن الصحيحين في ثابت وهو الولد، قتل ذكر فيه آخر حديث

: قلت ))خلقك وهو نداً هللا تجعل أن((: قال -أكبر: رواية وفي- أعظم؟ الذنب أي اهللا، رسول يا: قلت: قال

 :قرأ ثم ))جارك حليلة تزاني أن((: قال أي؟ ثم: قلت ))معك يطعم أن خشية ولدك تقتل أن((: قال أي؟ ثم

}ا آخَراللَِّه ِإلَه عم ونعدلَا ي الَِّذين{ :قوله إلى ]سورة الفرقان) ٦٨([ }ون تَابنسورة الفرقا) ٧٠([ }ِإلَّا م[.  

  :الغموس اليمين ذكر وفيه -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن اهللا عبد عن آخر حديث

 اإلشراك الكبائر أكبر((: قال أنه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن عمرو بن اهللا عبد عن أحمد اإلمامروى 

 والترمذي البخاري رواه[ ))الغموس واليمين(( -الشاك شعبة- ))النفس قتل(( أو ))الوالدين وعقوق باهللا

]والنسائي
)٥(.  

 اهللا عبد عن :الوالدين شتم إلى التسبب في -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن اهللا عبد عن: آخر ثحدي

 الكبائر أكبر من إن((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بنا

 ويسب أباه، فيسب الرجل أبا الرجل يسب((: قال! والديه؟ الرجل يلعن وكيف :قالوا ))والديه الرجل يلعن أن

  .)٦(صحيح: الترمذي وقال مسلم رواه وهكذا ))أمه فيسب أمه

  .)٧())كفر وقتاله فسوق المسلم سباب((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول نأ الصحيح في وثبت

  :والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا، بس

ذكر الذنوب الكبار، كل ذلك في  -صلى اهللا عليه وسلم-مما صح عن رسول اهللا ها يث وغيراألحاد فهذه
  .]سورة النساء) ٣١([ }ِإن تَجتَِنبواْ كَبآِئر ما تُنْهون عنْه{ :-تبارك وتعالى-يدخل في قوله 

 ني منها إلى السبع، والنبي نها إلى السبعين أقرب، يعإ: -مارضي اهللا تعالى عنه-فالكبائر كما قال ابن عباس 

على الحصر بحال من  فهذا ال يدل )٨())اجتنبوا السبع الموبقات((:  حينما يقول-صلى اهللا عليه وسلم-
  . ال من جهة اللغة وال من جهة الشرع،األحوال

فاوت، والكبائر ال شك أنها تتفاوت كما أن الذنوب عموماً تتفاوت، والجنس الواحد أيضاً من هذه الكبائر يت
 ليس كالسرقة مثالً أو عقوق الوالدين، والزنا بحليلة الجار ليس كالزنا -تبارك وتعالى-فاإلشراك باهللا 

                                     

باب بيـان الكبـائر    -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٢٢٩ص   / ٥ج  ) (٥٦٣١ (الكبائر من الوالدين عقوق باب -أخرجه البخاري في كتاب األدب       - 4
 ).٩١ص  / ١ج ) (٨٧ (برهاوأك

كتـاب  والترمذي في ) ٢٥١٩ص  / ٦ج )( (٦٤٧٦ (]سورة المائدة) ٣٢([ }ومن َأحياها{ :باب قول اهللا تعالى -أخرجه البخاري في كتاب الديات       - 5
ذكـر   باب -ي في كتاب تحريم الدم     والنسائ) ٢٣٦ص   / ٥ج  ) (٣٠٢٠( باب تفسير سورة النساء      – تفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 ).٨٩ص  / ٧ج ) (٤٠١١ (الكبائر

باب بيان الكبائر وأكبرها  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٢٢٨ص  / ٥ج ) (٥٦٢٨ (والديه الرجل يسب ال باب -أخرجه البخاري في كتاب األدب   - 6
 ).٩٢ص  / ١ج ) (٩٠(

باب  -ومسلم في كتاب اإليمان     ) ٢٧ص   / ١ج  ) (٤٨ (من من أن يحبط عمله وهو ال يشعر        باب خوف المؤ   -أخرجه البخاري في كتاب اإليمان       - 7
 ).٨١ص  / ١ج ) (٦٤( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر :بيان قول النبي صلى اهللا عليه و سلم

 ).٢(سبق تخريجه في الحاشية رقم  - 8



 ٣

 الزنا بالبعيدة، والزنا بذات المحرم ليس كالزنا بحليلة الجار، مع أن الزنا بذات المحرم ما ذكر، وإنما ذكر
ر تأباه الفطر ويتباعد منه اإلنسان غاية التباعد، وال  أم-واهللا أعلم– بذات المحرمبحليلة الجار؛ ألن الزنا 

صار ال يفرق بين ذات المحرم واألجنبية، بخالف  اإلنسان مسخاً كامالً ويوجد داعيه في النفوس إال إذا مسخ
وهو يعرف حال جاره من خل بين الجيران والحاجة والمعرفة، حليلة الجار فإن الفرصة قد تكون مواتية للتدا

، فهذا أدعى لك وعجز وسداد رأي وضعف في ذلك، ويعرف مدخله ومخرجه وغيابه، وما إلى ذضعف وقوة
  .ذلك إلى

يساويها أو مما  أو في غيرها مما  في السبع الموبقات-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ما لم يذكره أن الحاصل ف
السبع من   ذكر الفرار يوم الزحف مثالً-صلى اهللا عليه وسلم-، فالنبي عظم منها فإنه داخل في الموبقاتهو أ

 ويخبر عن أماكنهم ونقاط ر المجاهدين وأن يدل عليهم العدومن الفرار أن يفشي أسراالموبقات، وأعظم 
تمالك أقدامه في أرض ي الفار يفر بجلده لغلبة الخوف فقد ال ؛ ألنضعفهم وما أشبه هذا، فهذا أعظم من الفرار

لزحف كما ذكر ر خطره أعظم من هذا بكثير، فهذا أعظم من الفرار يوم االمعركة فيولي منهزماً، لكن اآلخ
  .ذلك بعض أهل العلم

كذلك ما لم يذكر كله داخل في الكبائر، وفالمقصود أن الذنوب العظام مما ذكر ومما يضاهيه أو يزيد عليه م
ات أو نحو هذا ولو الوعيد فيه بخصوصه أو التنصيص على أنه من الكبائر، أو أنه من الموبقكل ما جاء 
  .نحو ذلكقول الزور و وعقوق الوالدينكتساهل الناس فيه  وكان فاشياً

 وتبديل حقائق الشرع، وتضليل ،التلبيس على الناسو، -عز وجل-الكذب على اهللا  يدخل فيه وقول الزور
ادة الزور، لكن منها شه في الزور أشياء كثيرة جداً ويدخلهذا من قول الزور ومن أعظم الزور، كل الخلق، 

 -عز وجل-يضلل الناس ويكذب على اهللا وفي قنوات  وأما الذي يخرج ،ضيع بها حق واحدشهادة الزور ي

أن فالن هو صاحب هذا أعظم من واحد يأتي للمحكمة ويشهد شهادة زور أن فالن هو ابن فالن، أو فويفتري 
  .األرض الفالنية

 غاية التفاوت، وانتشار هذا ال يؤثر في تقليله هاتفاوت أفراديها المقصود أن هذه األشياء في الجنس الواحد من

وأخص عقوق الوالدين؛  ومن ذلك العقوق، في هذا، أو تصغير الذنب والمعصية، وإن كان أكثر الخلق يقعون
  .ألنه يقع فيه لألسف كثير من المتدينين وغير المتدينين وطالب العلم

ويليه الشتم، ثم يأتي بعد ذلك درجات كنفض اليد في وجهه يليه الضرب أعاله القتل و والعقوق في نفسه أنواع
هذا عقوق، كل والتقطيب والعبوس والزجر وإخراج الكلمات القوية من نفس محتدمة تبدي الضجر والضيق، 

  .قلَّ من يسلم منها مع أنها من الكبائرالغيبة، ومن الكبائر المنتشرة بين الناس ، وو من أكبر الكبائروه

} نبا اكْتَسمم اء نَِصيبِللنِّسواْ وبا اكْتَسمم اِل نَِصيبجٍض لِّلرعلَى بع كُمضعِبِه ب َل اللّها فَضاْ منَّوالَ تَتَمو
  .]سورة النساء) ٣٢([ }واسَألُواْ اللّه ِمن فَضِلِه ِإن اللّه كَان ِبكُلِّ شَيٍء عِليما



 ٤

 ولنا ونغز وال الرجال يغزو اهللا، رسول يا:  قالت-ارضي اهللا تعالى عنه- سلمة أمعن  أحمد اماإلمروى 

  .)٩(الترمذي رواهو }والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَل اللّه ِبِه بعضكُم علَى بعٍض{: فأنزل، الميراث نصف

 يؤخذ من عموم اللفظ أن ذلك ]سورة النساء) ٣٢([ } علَى بعٍضوالَ تَتَمنَّواْ ما فَضَل اللّه ِبِه بعضكُم{: قوله

وال ينتج بها وإنما تكون من قبيل لمنع يدخل فيه كل ألوان التمني التي ال يحصل بها المقصود والمطلوب، ا
ي  مما يقع بين الناس عموماً، وليس بين الرجال والنساء فقط، فيتمنى هذا أن يكون ف الضارةاألماني الفارغة

مطلوب، ال، أو في سؤدده أو يكون له مثل مال فالن، أو نحو ذلك مما ال يوصله التمني فيه إلى نعافية فال
 وال ال يعمل عمالً منتجاً وال يجدأي أنه الين،  هي أماني البطَّ-رحمه اهللا-وإنما كما قال الحافظ ابن القيم 

 -عز وجل-اق وقسم معها ما قسم مما يعطيه اهللا  قسم األرز-عز وجل-يجتهد وإنما بضاعته األماني، فاهللا 

 فال يشتغل ، بين الخالئق-تبارك وتعالى-محبة الناس أو ما أشبه ذلك مما يقسمه اهللا كبعض خلقه من أمور 
هو دخوالً أولياً  اآلية يدخل في، وهذا الذي ذكرته مأخوذ من عموم اللفظ، وإال فإن الذي اإلنسان باألماني
 فاآلية ]سورة النساء) ٣٢([ }لِّلرجاِل نَِصيب مما اكْتَسبواْ وِللنِّساء نَِصيب{ :ألنه قال الرجال؛ تبتمني النساء مرا

 ، وقد يوجد العكس عند بعض من انتكست فطرته، أو يتمنى في بعض الجوانب على األقل حال النساءفي هذا

ق نِف بعمل، ويضمن له النفقة وال يطالب المرأة يكأن يميل إلى الكسل والدعة والضعف ويتمنى أن يكون مثل
فالمقصود أن الغالب هو أن النساء يتمنين مراتب الرجال وأحوال الرجال في أي باب ، عليه طرف آخر مثالً

 بحيث لها القوامة أو لها الحرية كالرجل في الذهاب والمجيء وما إلى ذلك تكون من األبواب كأن تتمنى أن
 في ربما تتمنى أن تكون مثل الرجلوتسأل، تسافر حيث شاءت وال   وأن،ي وال إلى وليتحتاج إلى وصال 

تعمل في األعمال الفالنية تكون كالرجل فقضاء حاجاتها وأوطارها وال تنتظر أحداً يذهب بها، وتتمنى أن 
 تتمنى أن  ترجوه من الثواب كأن-عز وجل-ربما تتمنى ذلك ألمر عند اهللا كذلك التي يعمل بها الرجل، 

 أو تحصيل الواليات -عز وجل-تكون رجالً أو مثل الرجل لتحصل األعمال الفاضلة كالجهاد في سبيل اهللا 
ال يجدي شيئاً، ولن يغير من الحال ال قليالً وال كثيراً، فهو التمني أو ما إلى هذا مما يختص به الرجال، فهذا 

لباطلة وإنما يشتغل بالعمل المثمر الذي ينفعه في عاجل أمره من األماني الباطلة، والعاقل ال يشتغل باألماني ا
فضله بأنه هو وفضله بالقوامة، وبكمال العقل، و فضل الرجل بقوة البدن مثالً -عز وجل- ، فاهللاأو في آجله

 القضايا الشرعيةفضله في بعض و تقتضيه طبيعة الرجل، التي هب ويكتسب وما إلى ذلك من األمورالذي يذ

  المرأة مثل هذه األشياءتتمنفإذا  -تبارك وتعالى- الجهاد في سبيل اهللا وشهودجمع والجماعات حضور الك

قال تعالى كماجهت إلى االشتغال بما ينفعهاو : }ِلِهوِمن فَض َألُواْ اللّهأعلم واهللا تعالى ]سورة النساء) ٣٢([ }اس.  

 جزاء له كلٌّ أي ]سورة النساء) ٣٢([ }واْ وِللنِّساء نَِصيب مما اكْتَسبنلِّلرجاِل نَِصيب مما اكْتَسب{ :وقوله تعالى

: أي الميراث، في بذلك المراد: وقيل، جرير ابن قولهذا ، فشر شراً وإن فخير خيراً إن بحسبه، عمله على

  .بحسبه يرث كلٌّ

                                     
وأحمـد  ) ٢٣٧ص   / ٥ج  ) (٣٠٢٢( باب تفسير سـورة النـساء        – عليه وسلم عن رسول اهللا صلى اهللا       كتاب تفسير القرآن  أخرجه الترمذي في     - 9
 ). ٣٠٢٢(صحيح اإلسناد، انظر كتاب صحيح الترمذي حديث رقم : وقال األلباني) ٣٢٢ص  / ٦ج ) (٢٦٧٧٩(



 ٥

 أن تكون مثل الرجل في الميراث لكن اآلية ال تتمنىالمعنى أن المرأة  مثالً فإن المراد بذلك الميراث: اإذا قلن
، وتمني  في كلِّ شيءبعض على بعضكم به فضل ما تتمنوا ال  أي، ذلكالمعنى أعم من؛ ألن خص بهذاتُ

لِّلرجاِل نَِصيب مما {: ؛ ألن قوله تعالىحسبهذا مثال وليس هو ف لرجل في الميراثالمرأة أن تكون مساوية ل
واْ وباكْتَسنبا اكْتَسمم اء نَِصيبسبب النزول يدل على ثم إن من األعمال،  يعني ]سورة النساء) ٣٢([ }ِللنِّس

  هذا السؤال نزل فيه آيات،-صلى اهللا عليه وسلم- لما سألت النبي -ارضي اهللا عنه-، وحديث أم سلمة هذا

يكون النازل  ثال على السبب الواحد الذيوليس فقط هذه اآلية، نزل فيه ثالث آيات في ذكر النساء، وهذا م
صلى اهللا عليه -سألت النبي  -ارضي اهللا عنه-، فأم سلمة أي تنزل آيات متعددة لسبب واحدمتعدداً، فيه 
 ]سورة النساء) ٣٢([ }والَ تَتَمنَّواْ{ :يا رسول اهللا يغزو الرجال وال نغزو ولنا نصف الميراث؟ فأنزل اهللا: -وسلم

الغزو مما يتعلق به الثواب، وذكرت الميراث مما ال يتعلق به الثواب وإنما هو شيء قسمه اهللا فذكرت قضية 
فيحمل على  ]سورة النساء) ٣٢([ }والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَل اللّه ِبِه بعضكُم علَى بعٍض{ : وحكم به، وقال-عز وجل-

بب النزول هنا يدل على التعميم مع أن الغالب أن سبب سوالمقصود أن ذلك جميعاً وسبب النزول يدل عليه، 
العبرة بعموم اللفظ والمعنى ال بخصوص السبب، وهنا سبب : معينة، ونقول عندهاالنزول يتعلق بجزئية 

  .نزول يؤخذ منه أن القضية أعم من هذا

مما حكم اهللا به من أمور   أي]سورة النساء) ٣٢([ }كُم علَى بعٍضوالَ تَتَمنَّواْ ما فَضَل اللّه ِبِه بعضَ{ :فقوله
 أو تختص بالرجل كالميراث أو قضايا أخرى كحضور الجمع والجماعات والجهاد والواليات وما أشبه هذا

يكون وهبياً ويكون  ة مثل قوة الخلقة وكمال العقل مما يعرف بالتفضيل الوهبي، فتفضيل الرجليبلِّأمور ِج
 الذي ال يد له فيه، ككمال العقل وكمال وقوة البدن، والتفضيل الكسبي  أيلتفضيل الوهبياوالمقصود بكسبياً، 

رأة، فهي منهية أن إلمكانات ما ليس عند المعنده من القدر وافل بهذا وفضل بهذا، ضهذا أمر آخر، فالرجل فُ
 كان ذلك من الميراث أو كان ذلك من العمل الذي فالرجال لهم نصيب مما اكتسبوا سواءتتمنى مثل هذا، 

 كما قال  ويحصلون ثوابه، واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً-عز وجل-يعملونه ويتقربون به إلى اهللا 
 :وقال تعالى ]النحلسورة ) ٩٧([ }من عِمَل صاِلحا من ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيبةً{ :سبحانه

  .]سورة آل عمران) ١٩٥([ }َأنِّي الَ ُأِضيع عمَل عاِمٍل منكُم من ذَكٍَر َأو ُأنثَى بعضكُم من بعٍض{

 به فضل ما تتمنوا ال: أي ]سورة النساء) ٣٢([ }واسَألُواْ اللّه ِمن فَضِلِه{ :فقال يصلحهم ما إلى أرشدهم ثم

 كريم فإني أعطكم؛ فضلي من سلوني ولكن شيًئا، يجدي ال والتمني محتوم، أمر هذا نفإ بعض على بعضكم

  .وهاب

يعني لو أن المرأة صرفت ذهنها بدالً من أن تتمنى األماني الفارغة إلى سؤال اهللا من فضله فقد يهبها من 
ا أفضل من كثير إذا نظرت في حال بعض النساء تجدهوذلك أنك الفضائل ما ال يحصل لكثير من الرجال، 

انتفاعها بالعلم، وفي بذلها بل حتى في رأيها و وانتفاعها بالقرآن، -عز وجل-من الرجال في قربها إلى اهللا 
يحصل لها من التفضيل على الرجل في أمور مما يتعلق بالمكاسب، وما يحصل ، كما وسداد قولها وحكمها

 إن : هو الوهاب، وحينما يقال-عز وجل-فاهللا لها من المال، وما يحصل لها من أمور كثيرة ال تخفى، 
هذا في الجنس وال يمنع هذا فما يقومون به من األعمال ن الرجال أفضل من حيث إالرجال أكمل من النساء و
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 وأسد رأياً، وهي التي تدبره بل هو معها كالطفل، ألفراد ممن تكون امرأته أفضل منهمن أن يوجد بعض ا
هي التي تقرر وهي التي ف صار كثير من الرجال تبعاً لنسائهم،  حيثهذا العصر في اًوربما كان هذا كثير

  .هذا في حتى يغلب، وهو ليس عليه إال شيء واحد وربما  وهي التي تنفق أحياناًتخطط

 نها،م فيعطيه الدنيا يستحق بمن عليم هو أي ]سورة النساء) ٣٢([ }ِإن اللّه كَان ِبكُلِّ شَيٍء عِليما{ :ثم قال

 فيخذله الخذالن يستحق وبمن ،ألعمالها فيقيضه اآلخرة يستحق بمن وعليم فيفقره، الفقر يستحق وبمن

  .]سورة النساء) ٣٢([ }ِإن اللّه كَان ِبكُلِّ شَيٍء عِليما{ :قال ولهذا وأسبابه؛ الخير تعاطي عن

 القضية المناسبة هنا في اآليةبل ستحق الغنى والفقر، يمن  يليس فقط ف }ِإن اللّه كَان ِبكُلِّ شَيٍء عِليما{ :قوله

يعلم ما يصلح الرجل وما يصلح المرأة، وما يصلح للرجل، وما يصلح للمرأة، فحينما قسم هذه األشياء أنه 
 قسمه وحكم به وأعطاه -تبارك وتعالى-الوهبية أو التي تكون من قبيل العمل المشروع أو نحو ذلك فإن اهللا 

م تام بما يصلح هذا وهذا، والواقع يشهد على ذلك، والناس لما وصلوا إلى المدى األقصى في هذا عن عل
وا وأن ئالعصر في إخراج المرأة وجعلها تعمل في كل مجال من المجاالت أصبحوا اآلن يدركون أنهم قد أخط

 دخلوا في طريق واسترسلوا المرأة ال تصلح لكثير من هذا، وأن مقر المرأة ومكانها بيتها، ولكن الناس إذا
يصبح الناس من طبيعة نظام حياتهم وتكوينهم وأنماط سلوكهم أن  فم الرجوع،عليهفيه، قد يصعب  واءواستمر

مرة ثانية لحصل لهم بسبب ذلك خلل كبير؛ ألن نفوسهم قد تروضت المرأة تخرج، ولو أنه أريد لها أن ترجع 
  .منه ي طريق ال يستطيعون الرجوعروا فوساعليه، 

 بإرجاعها إلى بيتها لكنها كلمة صلح أمر المرأة إاليلن :  قال فيهاالشيخ أحمد شاكر في مصر كتب كتابات
رجل ال تجد الف،  رجوعهميصعبفإنه لكن الناس إذا ساروا في طريق  وال شك كلمة حق  وهي،تتالشى

 والجامعة، ةلمرأة دراستها الثانوي تواصل ايستطيع أن يسيطر على بيته فيذهب ألشياء هو غير مقتنع بها كأن
وأنها   بأنها دون اآلخرينتإذا أبقاها شعر يسير هكذا، فتتوظف؛ ألن المجتمع ثم وربما ما بعد الجامعة

ولو كان يخالف قناعاتهم، ثم  محرومة، وأن الناس ينظرون إليها بنظر آخر، فتجد الناس يتجهون بهذا االتجاه
من أصعب  ن الرجوعع الطبيعي وال قوامة للعيش إال به، ومن ثم يكو أن هذا هو الوضىرتتأتي أجيال 

د الدفع أسهل من الرفع وسد األبواب لطر، لذلك كان األشياء، بل ربما عده كثير منهم من قبيل المستحيالت
  . بعد ذلك منهال يستطيعون الرجوعما الشر هو الواجب وهو المطلوب قبل أن يدخل الناس في

نَا مواِلي ِمما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون والَِّذين عقَدتْ َأيمانُكُم فَآتُوهم نَِصيبهم ِإن اللّه كَان علَى كُلِّ وِلكُلٍّ جعلْ{
  .]سورة النساء) ٣٣([ }شَيٍء شَِهيدا

 أسلم بن وزيد قتادةو صالح وأبو جبير بن وسعيد ومجاهد، -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال

  .ورثة: أي }وِلكُلٍّ جعلْنَا مواِلي{: قوله في وغيرهم حيان بن ومقاتل والضحاك والسدي

 العم ابن تسمي والعرب: جرير ابن قال. عصبة أي :رواية في -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن وعن

  .مولى

الموالي األعلون يعني المعتقين، ويطلق على : يقالكما  قيطلق على المعِت، فالمولى يطلق بإطالقات متعددة
  .فالن نسب إلى آل فالن بالوالء: تقولودنى، ويطلق أيضاً على الحليف والناصر األمولى ال: يقال لهوالمعتَق 
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 ولهذا قال ، كان يؤاخي مثالً بين األنصار والمهاجرين فهذا نوع والء خاص-صلى اهللا عليه وسلم-لنبي وا
 فمن ، ونحوهالحليفأي  ]سورة النساء) ٣٣([ }والَِّذين عقَدتْ َأيمانُكُم فَآتُوهم نَِصيبهم{ : بعده-عز وجل-اهللا 

  .من هذا القبيل فهو  أو مؤاخاةكان بينك وبينه عهد وحلف

ثة، وهذا كقوله أي ور: قال ابن عباس وغيره ]سورة النساء) ٣٣([ }وِلكُلٍّ جعلْنَا مواِلي{ :في قوله تعالىلكن 
  . على القول المشهور أن المراد بذلك الورثة]سورة مريم) ٥([ }وِإنِّي ِخفْتُ الْمواِلي ِمن وراِئي{: تعالى

أخوذ من عصبة كأنه م من جملة الورثة، والعصبة  همالعصبة، والعصبةأي : عن ابن عباس في روايةو
قد يكون له فالرجال الذين هم كل من يرث من غير تقدير، من وقرابة الرجل من جهة أبيه الرأس، ويراد بهم 

هؤالء  ف،وما أشبه ذلكفرض لكنه يرث مع الفرض ما بقي من التركة، مثل األب، واالبن، والعم واألخ 
  .عصبة

لقول بأن المراد بالموالي  على ا ]سورة النساء) ٣٣([ }وِلكُلٍّ جعلْنَا مواِلي ِمما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون{: قوله
مات الرجل مثالً عن أم وزوجة  ، فإذالنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائضلكل جع: هنا العصبات يكون المعنى

 وهو فألولى رجل ذكر، ، وما بقي الربع إن لم يكن له ولداألم لها السدس، والزوجة لها  فإن وإخوة،وأب
  .األب هنا

لها الثمن زوجة يكون  والألم لها السدس إن كان له أخوة،م وزوجة فامات اإلنسان عن ابن وأوهكذا لو 
  . والولد له الباقي تعصيباً،لوجود الولد

 الميراث، من وأقربيه والديه تركة من ]سورة النساء) ٣٣([ }ِمما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون{ :بقوله ويعني: قال

   .ه بيرثون عصبة جعلنا -الناس أيها- كمولكلِّ: الكالم فتأويل

 باأليمان تحالفتم والذين: أي ]سورة النساء) ٣٣([ }والَِّذين عقَدتْ َأيمانُكُم فَآتُوهم نَِصيبهم{ : تعالىوقوله

 بينكم شاهد اهللا إن المغلظة، األيمان في وعدتموهم كما الميراث من نصيبهم فآتوهم -وهم أنتم- المؤكدة

  .ذلك بعد نسخ ثم اإلسالم، ابتداء في هذا كان وقد معاقدات،وال العهود تلك في

 في تلك األحالف -صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا قال النبي إن هذا كان في الجاهلية،: يقولبعض أهل العلم 
ا على هذ ف)١٠())ال حلف في اإلسالم((: نه ال يزيدها اإلسالم إال توثيقاً، وقالإ :والعهود التي كانت في الجاهلية

صلى اهللا -كان النبي خاة التي كانت في أول اإلسالم حيث هل يقال هذا في أحالف الجاهلية، أو يقال في المؤا
  ؟ من المهاجرين واألنصار وكانوا يتوارثون بذلكين يؤاخي بين الرجل-عليه وسلم

ولُو الَْأرحاِم وُأ{:  بقوله تعالى في سورة األحزاب األول يمكن أن تكون اآلية منسوخة علىعلى هذا أو
ما يقع بينهم من أي ب ]سورة األحزاب) ٦([ }لْمْؤِمِنين والْمهاِجِرينبعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمن ا

 ]سورة األحزاب) ٦([ }ِإلَّا َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا{المؤاخاة التي يتوارثون فيها من المؤمنين والمهاجرين 

                                     
) ٨٠٣ص  / ٢ج ) (٢١٧٢] (سورة النساء) ٣٣([ }ِصيبهموالَِّذين عقَدتْ َأيمانُكُم فَآتُوهم نَ{باب قول اهللا تعالى  -أخرجه البخاري في كتاب الكفالة  - 10

 / ٤ج ) (٢٥٢٩ ( بين أصحابه رضي اهللا تعالى عنهمسلماب مؤاخاة النبي صلى اهللا عليه وب - ائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم   كتاب فض ومسلم في   

 ).١٩٦٠ص 
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من جملة المعروف، أما  بشيء من أمالكك ومن النصيحة التي هي بينك وبينه مؤاخاةمن ن توصي لأوذلك ب
  .-عز وجل-الميراث فيكون بين القرابات كما شرع اهللا 

: من أهل العلم من يقول ]ءسورة النسا) ٣٣([ }والَِّذين عقَدتْ َأيمانُكُم فَآتُوهم نَِصيبهم{ :-تبارك وتعالى- وقوله

 -عز وجل-كانوا في الجاهلية يحصل بينهم هذا التعاقد فاهللا ن المقصود بها أنهم إوإن اآلية ليست منسوخة، 

، فيكون ذلك تشريعاً جديداً يرفع ي له بشيء دون الميراثتوصوهم نصيبهم من النصيحة، ويمكن أن آت: قال
  . جاهليتهمما كان الناس يتعاطونه ويتعاملون به في

 هذه نزول بعد وائينش وال عاقدوا لمن يوفوا أن وأمروا ذلك بعد سخنُ ثم اإلسالم ابتداء في هذا كان وقد

  .معاقدة اآلية

  . دون الميراث،يوفوا بأنواع البر واإلحسان األخرىأن  المقصود

: قال ]سورة النساء) ٣٣([ }يوِلكُلٍّ جعلْنَا مواِل{ :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن البخاريروى 

  .ورثة

}انُكُممتْ َأيقَدع الَِّذيناألنصاري المهاجري يرث المدينة قدموا لما المهاجرون كان ]سورة النساء) ٣٣([ }و 

} وِلكُلٍّ جعلْنَا مواِلي{ نزلت فلما بينهم، -صلى اهللا عليه وسلم- النبي آخى التي ةلألخو رحمه ذوي دون

  .نُسخت

 وقد والنصيحة، والرفادة النصر من} ]سورة النساء) ٣٣([ }انُكُم فَآتُوهم نَِصيبهموالَِّذين عقَدتْ َأيم{: قال ثم

  .له ويوصي الميراث ذهب

ي ى ِببعٍض ِفوُأولُو الَْأرحاِم بعضهم َأولَ{ :ن اآلية منسوخة بآية األحزابإ: على كل حال الجمهور يقولون
  . فقد كانوا يتوارثون بالمؤاخاة]سورة األحزاب) ٦([ }ِكتَاِب اللَِّه

نه يتفق مع إنسان أنه إ يحمل ذلك على ما كانوا في الجاهلية يتعاقدون به بحيث -رحمه اهللا-ومثل ابن جرير 
رحمه -تعاهد على التآزر والتناصر وأن يتوارثا، فابن جرير و فحل  يكون بينهم، أييرثه إذا مات والعكس

ون نصيبهم من غير الميراث فال نسخ، وإنما هي رافعة عطَإن هذه اآلية دلت على أن هؤالء ي:  يقول-اهللا
 وإنما هو حكم جديد، وعلى كل حال اآلية تحتمل هذا كله، اًألمر كانوا عليه في الجاهلية وهذا ال يعتبر نسخ

ف فيه هو أنه ال يتوارث الناس بغير ما ذكر اهللا  لكن األصل المقرر الذي ال يختل-عز وجل-والعلم عند اهللا 
، وما يتبع ذلك ويحتف به مما هو معروف مثل التوارث بالوالء وفصله في آيات المواريث، -عز وجل-

  . خاصة وهي إذا لم يوجد وارث المعِتق يرث المعتَق في حاالتيعني أن

  حمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وال
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٢( النساء تفسير سورة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 قَوامون علَى النِّساء ِبما فَضَل اللّه بعضهم الرجاُل{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 الالَِّتي تَخَافُونو ِفظَ اللّها حِب ِبماِفظَاتٌ لِّلْغَياتُ قَاِنتَاتٌ حاِلحفَالص اِلِهموَأم ا َأنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع

ِفي الْم نوهرجاهو نفَِعظُوه نهنُشُوز كَان اللّه ِبيالً ِإنس ِهنلَيغُواْ عفَالَ تَب نَكُمَأطَع فَِإن نوهِرباضاِجِع وض
  .]سورة النساء) ٣٤([ }عِليا كَِبيرا

 عليها والحاكم وكبيرها رئيسها هوو المرأة على قَيم الرجل: أي }الرجاُل قَوامون علَى النِّساء{: تعالى يقول

  .اعوجت إذا بهاومؤد

 كانت ولهذا المرأة؛ من خير والرجل النساء، من أفضل الرجال ألن :أي }ما فَضَل اللّه بعضهم علَى بعٍضِب{

 أمرهم ولَّوا قوم يفِلح لن((: -صلى اهللا عليه وسلم- لقوله األعظم؛ الملْك وكذلك بالرجال مختصة النبوة

  .ذلك وغير القضاء منصب وكذا ، )١(البخاري رواه))امرأة

}ِبمواِلِهموَأم عليهم اهللا أوجبها التي والكلف والنفقات المهور من: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }ا َأنفَقُواْ ِمن لهن 

 عليها الفضل وله نفسه في المرأة من أفضل فالرجل -صلى اهللا عليه وسلم- نبيه وسنة كتابه في

  .]سورة البقرة) ٢٢٨([ اآلية }درجةٌوِللرجاِل علَيِهن { :تعالى قال كما عليها قَيماً يكون أن فناسب واإلفضال

  :والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

 أنهم القائمون على تدبيربمعنى  ]سورة النساء) ٣٤([ }الرجاُل قَوامون علَى النِّساء{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

يقوم على أي أنه وامة تدبير وحفظ ورعاية، ونهن ورعايتهن وحفظهن وما أشبه ذلك من المعاني، فهي ِقئش
ون المرأة، فجعل ئ بمعنى أنه قائم على ش،مالرجل قي: م لكذا، كما تقولفالن قائم على كذا أو قي: ونها، تقولئش

  . المرأة يتصرف بحسب المصلحة ال بحسب هواه ومزاجه له الوالية على هذه-عز وجل-اهللا 

وليس المقصود من القوامة الظلم والعسف والتحكم في المرأة بأهواء الرجل وإنما المقصود القيام على 
، )٢())ول عن رعيتهئكلكم راع وكلكم مس(( : وفي الحديث قد استرعاه إياها،-عز وجل-مصالحها؛ ألن اهللا 
دون الولي، فالولي هو الذي يزوجها، والولي هو الذي يقوم على من تصرف المطلق فالمرأة ال تستقل بال

  .شئونها من نفقة إلى غير ذلك

                                     
 ).١٦١٠ص  / ٤ج ) (٤١٦٣ (إلى كسرى وقيصر -عليه وسلمصلى اهللا -كتاب النبي  باب –أخرجه البخاري في كتاب المغازي - 1

 -ومسلم في كتاب اإلمارة ) ١٩٨٨ص  / ٥ج ) (٤٨٩٢ (]سورة التحريم) ٦([ }قُوا َأنفُسكُم وَأهِليكُم نَارا{  باب -أخرجه البخاري في كتاب النكاح  - 2

 ).١٤٥٩ص  / ٣ج ) (١٨٢٩ (والنهي عن إدخال المشقة عليهمباب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 



 ٢

     قال الحافظ ابن كثير  ]سورة النساء) ٣٤([ }ِبما فَضَل اللّه بعضهم علَى بعٍض{ :-عز وجل-اهللا وفي قول 

 إلى آخره، فهذا التفضيل ينتظم " والرجل خير من المرأةءأي ألن الرجال أفضل من النسا": -رحمه اهللا-
والملكات واإلمكانات   به الرجل من الخصائص-عز وجل-التفضيل الوهبي بما حبا اهللا : األول: أمرين
 وما أشبه ، والتصرف في المواقف الصعبة، والقدرة على ضبط النفس، وقوة الشكيمة، من وفور العقل،والقدر

  . بهذا االعتبارذلك، فالقوامة له

ِبما فَضَل اللّه {: حاصل أن ذلك كله يدخل في التفضيل الذي في قوله تعالىفال الكسبي، لتفضيلا: الثاني
) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى{ : كما قال تعالى]سورة النساء) ٣٤([ }ا َأنفَقُواْ ِمن َأمواِلِهموِبم بعضهم علَى بعٍض

 ودماغه  أن خصائص الرجل العقليةعلم التشريح والطب يثبت كما أن فهذا حق ال مرية فيه، ] آل عمرانسورة
أنسجة الرجل وخاليا و فدماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة، ،وخصائصه الجسدية تختلف عن خصائص المرأة

ه وهيكلوبنيته لرجل قوة اقوى من المرأة بال شك، ولذلك تجد  وتكوينه وخصائصه وما أشبه ذلك أهجسم
 يختلف حوض الرجلوكذلك  في عظامه فقد ركب اهللا كل واحد بما يناسبه، وكذلكيختلف تماماً عن المرأة 

عضالت  وعضالت الرجل و، وقوة عظام الرجلضعف عظام المرأةومن أجل الحمل، عن حوض المرأة 
  .رأة فيه بين الرجل وبين الم-عز وجل-ق اهللا فره  كلذلكغير المرأة و

ونفاس وما أشبه ذلك  الذين درسوا أيضاً خصائص المرأة النفسية وما يعتورها من حيض وحمل  إنحتى
وما  من غير المسلمين أصالً، ذكروا حاالت المرأة في حال الحيض  هموكثير من هؤالءذكروا أشياء 

 أيضاً من شرود في يعتريها من توتر وكذلك في حال الحمل وما يحصل فيه من ضمور للمخ وما يحصل فيه
التفكير، وقلة في التركيز إلى الضعف الطبيعي الذي يحصل لها في بدنها وميلها إلى االسترخاء والراحة، 

المرأة في حال تكون فيها  في األوقات التي  للنساء تكونتقعالتي ولذلك ذكروا أن كثيراً من الحوادث 
 وإذا كان ذلك في أوقات يشتد فيها الحر أو الزحام أو  ال تستطيع التركيز،حيض، أو في حال الحمل؛ ألنهاال

نحو ذلك فقدرة المرأة على التركيز والتصرف واتخاذ القرار في الوقت المناسب أضعف بكثير، وإذا جاءت 
اللحظات الحرجة ارتبكت، وإذا وقع لها مكروه فإنه يقع لها من الضعف والهلع ما ال يقادر قدره مهما 

أة قوية في كالمها أو نحو ذلك ألول وهلة، لكن إذا جاء الجد لم تر شيئاً، فالمرأة ضعيفة تصورنا أن هذه المر
 بأنها ال تكون -صلى اهللا عليه وسلم-ولذلك ليس لها محل إال في أظلم شيء في بيتها، كما جاء عن النبي 

صالتها في ردة في األحاديث الواوأقرب إلى ربها إال في أظلم مكان في بيتها وأبعده في داخل البيت، 
 -صلى اهللا عليه وسلم- أفضل من صالتها مع رسول اهللا  وفي مسجد حيهافي دارها وفي بيتهاجرتها وح

  .ألسواق أو للعمل أو نحو ذلكلهذا في الصالة، فكيف إذا كان خروجها إذا كان  ف،أحاديث معروفة معلومة

 من الويالت، أضف إلى تما الق تساء القعات التي جربت خروج النالمجتم ولذلك هذه هي طبيعة المرأة
البالد التي تعمل فيها المرأة  إن:  تقولاإلحصاءات التي ظهرت من األمم المتحدةفذلك أنه إرهاق لالقتصاد، 
 وإلى خادمة على الدخل القومي بنسبة أربعين بالمائة؛ ألنهم يحتاجون إلى مربيةوتكون عبئاً على االقتصاد 

  .ونحو ذلك



 ٣

 والنفقات المهور من أي ": فقال المعانيجمع ]سورة النساء) ٣٤([ }وِبما َأنفَقُواْ ِمن َأمواِلِهم{ :الىفي قوله تع

ولهذا كان للمرأة نصف الميراث؛ ألن الرجل هو  "نبيه وسنة كتابه في لهن عليهم اهللا أوجبها التي والكلف
ال إذا كان عندها مال يبلغ النصاب فإنها تخرج الزكاة ليست مطالبة باإلنفاق إطالقاً إ فالمرأة أما الذي ينفق
 -عز وجل- اهللا الزيادة دائماً، والرجل ينتظر النقص دائماً، فلم يسوظر توليست مطالبة بنفقة، فهي تنفحسب، 

 ، فالنفقة تكون على الرجل وهي األصل الثاني الذي تقوم عليه القوامة؛ ألنها تقومبينهما، وإنما عدل في الحكم

   تي تنفق وصار الرجل يتأنق ويتأنثالتفضيل بنوعيه واإلنفاق، فإذا صارت المرأة هي ال:  هماعلى أصلين

  .تصير القوامة للنساء شيء وحينها بقي له من القوامةفما  -استنوق الجمل: كما يقال-

سورة ) ٢٢٨( [اآلية }ِهن درجةٌوِللرجاِل علَي{ :تعالى قال كما عليها قَيماً يكون أن فناسب ":يقول ابن كثير
 من قال بأن هذا التفضيل هو باإلغضاء، -رضي اهللا عنه-من أهل العلم كابن عباس  درجة التفضيلو" ]البقرة
ما استوفى كريم قط، : كما قيل وما أحب أن أستوفي حقي منها: لذلك قال والمسامحة، وعفو والتجاوزوال

يقف عند كل خطأ فال وما يحصل من العجز  والنسيان والذهولير والخطأفيغفر لها التقصت بمعنى أنه يفو 
  . ذلكوعند كل تقصير وينقر ويدقق ويحاسب فهو يرى أن هذه هي الدرجة، وأكثر أهل العلم يقولون غير

عالى رضي اهللا ت- عباس ابن قال }قَاِنتَاتٌ{ النساء من: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }فَالصاِلحاتُ{ :وقوله تعالى
  .ألزواجهن مطيعات يعني: واحد وغير -ماعنه

  : قالوإنما تذهب وتعمل كما يعمل الرجل،  الرجلالرجال قوامون على النساء والمرأة صنو : لم يقل اهللا تعالى

 قانتات هللا: ، ولم يقل مديمات للطاعة يعنيم الطاعة،والقنوت هو دوا ]سورة النساء) ٣٤([} فَالصاِلحاتُ قَاِنتَاتٌ{

مرت بطاعته وهو  ومديمات الطاعة أيضاً لمن ُأ-عز وجل-فيدخل فيه دوام الطاعة هللا ق تعلَّوإنما حذف الم
  .الزوج

  .وماله نفسها في غيبته في زوجها تحفظ أي: وغيره السدي قال و} لِّلْغَيِباتٌحاِفظَ{

 }الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{ :-عز وجل-ما قال اهللا يعني أنها ك ]سورة النساء) ٣٤([ }حاِفظَاتٌ لِّلْغَيِب{: قوله تعالى

 حال غيبتهم الذين يؤمنون بالغيب يعني فيف - وليس هو المعنى المشهورعلى أحد المعنيين- ]سورة البقرة) ٣([

له حال  فال يكون له حال إذا غاب عن الناس وإذا ظهر في الشهادة وفي العالنية كانت وتواريهم عن األنظار
أي يؤمنون : المعنى المشهوربل ،  فيهالكن ليس هو المعنى المشهور آية البقرةأخرى، هذا أحد المعاني في 

  .يؤمنون باهللا ومالئكته وما أشبه هذافبما غاب عن الحس 

ر عن نظ أو في حال غيبتهن أي في حال غيبة األزواج ]سورة النساء) ٣٤([ }حاِفظَاتٌ لِّلْغَيِب{: قوله تعالىأما و
 والصيانة وعدم التعدي على مال من العفاف فتكون هذه المرأة على حال مرضية -والمعنى واحد- األزواج

ونه ورعاية ولده، وما أشبه ذلك على أحسن وجه ولو كان الزوج ئ والقيام على شزوجها وإفساده وتضييعه
  .مضيعةيست  فل،غائباً

  .حفظه من المحفوظ: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }ِبما حِفظَ اللّه{ :وقوله

 هن قانتات حافظات للغيبكأنه يفسرها بأن ذلك بحفظ اهللا لهن، يعني أن" حفظه من المحفوظ: أي: "قوله

المحفوظ : كثير يقولعني ال تخون زوجها ال في ماله وال في عرضه بما حفظ اهللا، أي بحفظ اهللا لها، فابن بم



 ٤

ال يقع منها شيء من  أي بحفظ اهللا لهن }ِبما حِفظَ اللّه{هنا ف، الموفق من وفقه اهللا:  كما نقول،من حفظه اهللا
  .الخيانة واالنحراف في حال غياب هذا الزوج

عز -بحفظ اهللا لهن ومعونته وتسديده وتوفيقه فإن اهللا  لغيب أزواجهنإنهن حافظات يعني  :ويمكن أن يقال
  . المرأة وتوفيقهه لهذ-عز وجل-هللا فهذا إنما يحصل بإعانة ال، ِذ عن العبد خُى إذا تخل-وجل

 أداء حقوق الزوج وأن من -عز وجل-استحفظهن اهللا   بما أي،تحتمل معنى آخر }ِبما حِفظَ اللّه{: وقوله
تبارك -ال يحصل منها غش وال غدر وال خيانة وإنما تكون حافظة له كما أمرها اهللا فتكون أمينة معه 

  . عنها بهما يرضىبو -وتعالى

 بما حفظها اهللا به من أمر زوجها بالقيام عليها واإلحسان إليهايعني أنها حافظة للغيب : اًمل معنى ثالثوتحت

 بما شرع من التشريعات التي تكفل لها حقها وتحفظ لها يعني }ِبما حِفظَ اللّه{:  أن قولهوحسن معاشرتها، أي
أي ،  معنى قريب-رحمه اهللا-لذي مشى عليه ابن كثير ظلم وما أشبه ذلك، وهذا أبعد المعاني، وامكانتها فال تُ

وذلك أن  من المدد والعون والتسديد فيتحقق ذلك على يدها، -عز وجل-بما يوفقهن إليه ويحصل لهن من اهللا 
  .ذلكماله، وما أشبه ل ةنائ ص تكون أمينة مع زوجها محافظةً على عرضه

بما حفظن  يكون المعنى -بالنصب في لفظ الجاللة- )حافظات للغيب بما حفظ اَهللا(: على قراءة أبي جعفرو
  .عه وحفظهن ألمره والتزامهن بحكمه بمراعاتهن لشر-تبارك وتعالى-أمره 

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن جرير ابنروى 

))تَ إذا امرأةٌ النساِء خيرإليها نَظَر تْكرتَها إذاو سرأم تَ وإذا أطاعتكعنها ِغب ِفظتْكنَفِْسها في ح وماِلك(( 

سورة ) ٣٤([ }الرجاُل قَوامون علَى النِّساء{ :اآلية هذه -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قرأ ثم: قال
  .)٤(آخرها إلى ]النساء

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قال -عنهرضي اهللا تعالى - عوف بن الرحمن عبد أن أحمد اإلماموروى 
 الجنة ادخُِلي :لها ِقيَل زوجها وأطاعت فَرجها وحفظت شهرها وصامت خَمسها المرأة صلَّت إذا((: -وسلم

  .)٥())ِشْئِت الجنة أبواب أي من

سورة ) ٣٤([ }الْمضاِجِع واضِربوهني والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِف{ :قوله تعالىفي 

ي فَِعظُوهن واهجروهن ِف{ :فالف  خاف الزوج نشوزهاالمرأة التي التصرف مع في هذه اآلية كيفية ذكر ]النساء
نوهِرباضاِجِع وضا{ : لكن فيما سبق يقول تعالى]سورة النساء) ٣٤([ }الْماتُ قَاِنتَاتٌ حاِلحا فَالصِب ِبمِفظَاتٌ لِّلْغَي

ِفظَ اللّهمقدر هناك  بل -واهللا أعلم– ذكر أوصاف الصالحات مجرد هنا المراد وليس ]سورة النساء) ٣٤([ }ح
سورة ) ٣٤([ }فَالصاِلحاتُ قَاِنتَاتٌ حاِفظَاتٌ لِّلْغَيِب ِبما حِفظَ اللّه{ :فيكون الكالم هكذا محذوف دل عليه السياق

، أي أن الكالم يكون بهذا  واهجروهن واضربوهنوهنوالالتي تخافون نشوزهن فعظفأحسنوا إليهن  ]النساء
ون التصرف إزاء  السياق كيف يكالناشز دلَّ  إزاء المرأةالهجر والضرب الوعظ وذكر حيث إنه لما التقابل

                                     
 ).١٨٣٨(قم  وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة بر)٣٠٦ص ) (٢٣٢٥(في مسنده  الطيالسي  أخرجه - 4

 ).٣٢٥٤(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ٣٤ص  / ٥ج ) (٤٥٩٨(والطبراني في األوسط ) ١٦٦١ص  / ١ج ) (١٦٦١(أخرجه أحمد  - 5



 ٥

 عليها سبيالً، ا وال يبِغ يؤمر الزوج باإلحسان إليه بأنجها في غيبته وحضرتهالمرأة المطيعة الحافظة لزو

مشى عليه وهذا وجه في اآلية تؤدب بهذا التأديب المذكور، فإنها والمرأة األخرى التي تترفع عن طاعته 
  .الكالم فيه مقدر محذوف علم من السياق: قال و-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

 ذكر حكم المرأة إذا خرجت عن طاعة  ثم،أوصاف النساء الصالحاتذكر يمكن أن يكون المقصود مجرد و
  .اهللا أعلمف، الزوج

 على ينشزن أن تتخوفون الالتي والنساء: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن{ :تعالى وقوله

 عنه المعرضة ألمره لتاركةا زوجها على المرتفعة هي الناشز فالمرأة االرتفاع، هو: والنشوز، أزواجهن

  .عصيانه في اهللا عقاب وليخوفها فليعظْها النشوز أمارات منها له ظهر فمتى، له المبِغضة

 تبغض الزوج وال يد لها في ذلك، واهللا ال يكلف نفساً إال وسعها  قدمرأة فال،اًنشوز ليس طبعاً البغض وحده
غلب فال تحاسب على هذا، لكنها ستجلب المحبة ولكنها قد تُهي تنظر في محاسنه وما ي مكلفة بمحبته فوليست
  .ال تترفع عن ذلك ف بطاعة هذا الزوجةمأمور

سواء مكان ناشز يعني مرتفع، فالمرأة الناشز هي التي ارتفعت عن طاعة الزوج : فالنشوز هو االرتفاع يقال
 ما ال تخرجي من البيت إال بإذني: هال ل إلى أهلها وتركته أو بقيت عنده فإذا أمرها ما أطاعته، وإذا قاتذهب

ال تطيعه  - ذلكلحق بها ضرراً وال نحوال يما مما ليس بمحرم و-افعلي كذا وكذا : أطاعته، وإذا قال لها
  .اًفمثل هذه تعتبر ناشز

عز - قال اهللا الخوف هنا يمكن أن يراد به العلم كما ]سورة النساء) ٣٤([ }والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن{ :قوله
 كذلك الخوف كما قال فعبر بالظن عن العلمحيث  ]سورة البقرة) ٤٦([ }الَِّذين يظُنُّون َأنَّهم مالَقُو ربِهم{ :-وجل

  : القائل

  فإذا مـت فـادفني تحـت كرمـة        

ــإنني ــالفالة فـ ــدفنني بـ   وال تـ
  

ـ تروي عظامي في الممات عروق         اه

ــا ــت أال أذوقه ــا م   أخــاف إذا م
  

فعبر بالخوف عن ، أخاف إذا ما مت أال أذوقها: يقيناً أنه إذا مات لن يذوق الخمر في قبره، فيقوللم يع وفه
ال ، كما أنه أي تعلمون نشوزهن ]سورة النساء) ٣٤([ }والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن{:  أن يكون قولهالعلم، فيمكن

ما يرى من األمارات الظاهرة ه ظاهره، بمعنى أنه ِل وإنما يراد بمانع أن يكون الخوف هنا بما دون العلم
 وينصحها فإن قبلت وإال -عز وجل-يعظها ويذكرها باهللا في هذه الحال أيضاً عن طاعته فيخاف أنها تترفع 

،  بعد نشزت أن يضربها وهي ما ال يحق له أصالً:قالواإن الخوف هنا معناه العلم : هجرها، لكن الذين قالوا
  . ثم تهجر ثم تضربذلك وعلمتموه فعندئذ توعظتحقق لكن إذا 
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 وقد، واإلفضال الفضل من عليها له لما معصيته عليها وحرم وطاعته، عليها الزوج حق أوجب قد اهللا فإن

 تَسجد أن المرأة ألمرتُ ألحد يسجد أن أحدا آمرا كُنْتُ لو((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال

  .)٦())عليها قِّهح ِعظَم من؛ الزوجه

 إذا((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن البخاري وروى

 باتت إذا((: ولفظه مسلم ورواه )٧())تُصِبح حتى المالئكة لَعنَتْها عليه فأبتْ ِفراِشه إلى امرأتَه الرجُل دعا

والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن { :تعالى قال ولهذا )٨())تُصِبح حتى المالئكة لعنتها ازوِجه ِفراش هاجرة المرأة
نسورة النساء) ٣٤([ }فَِعظُوه[.  

غالباً يستعمل الوعظ بهذا، وعلى كل  فاألمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيبطبعاً الوعظ معروف وهو 
 فالمرأة يدخل في الوعظ، -عز وجل-ن أو ترغيبه وتذكيره باهللا ما يحصل به تخويف هذا اإلنسافإن كل حال 

 إن كانت مطيعة وما قد يلحقها من اإلثم إذا -عز وجل-تذكر بما لها عند اهللا  وتذكر بحق الزوجوتوعظ 
  .عصت

هللا رضي ا- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي الق ]سورة النساء) ٣٤([ }واهجروهن ِفي الْمضاِجِع{ :وقوله
  فراشها على ويضاجعها يجامعها ال أن الهجر: -ماتعالى عنه

وال : تقول فإال إذا أريد بالمضاجعة الجماع "فراشها على ويضاجعها يجامعها ال أن هو الهجر: "يقول
 ولكنه ليس لكل  فهذا تأديبيدير ظهره إليها،بل ت معها في فراشه ولكنه ال يجامعها ييضاجعها، فالرجل يب

أنا ال أرغب :  كثير من النساء قد تقول حيث ال تريد الزوج،؛ ألنهاقد تكون المرأة تريد هذا أصالًفالنساء، 
  .فيه وأكرهه، فمثل هذه قد ال تتأدب من هذا بل تفرح

: قال وما أطلق ف]سورة النساء) ٣٤([ }واهجروهن ِفي الْمضاِجِع{ : قال تعالىيد بقيدفالحاصل أن الهجر هنا قُ

أكثر من  النفس أن الهجر ال يحل ديث واضح في حظالحفإن الهجر بالكالم، : روهن، وبناء عليه ال يقالاهجو
 ثم بعد ذلك ينتهي ،ثالثة أيام فقط أما في حق النفس وحظها ف،-عز وجل- إال إذا كان لحق اهللا ثالثة أيام

 وبعد ثالثة أيام تهدأ النفس، ،ثة أيامرخص له الشارع ثال لذلك ؛غلب اإلنسان فقد ي،الهجر؛ ألن النفس تحتدم
مع أن هذا فيما أعلم ليس له أصل -  الفقهاء أن العزاء ثالثة أيام وهو المنتشر عند العامة بعضولذلك أخذ

 النفس عادة تبدأ تهدأ بعد ثالثة أيام ويسلو اإلنسان عن المصيبةوهو أن  ا، لكن استنبطوه من مثل هذ-شرعاً

ر بها وال يقيد هذا بثالثة أيام، فعلى  فإذا نسيها ال يذكَّى مادامت المصيبة حيةاإلنسان يعز فبعد ثالثة أيام، وإال
لها معه ال يدخ: ، وبعضهم يقولأو أنه ال يجامعها وانتهى األمر يدير ظهره  الهجر في المضجع بأنكل حال

: ه، إذن ما العمل؟ قالواكأنه عاقب نفس فجامعها صار هو المتضرر لم يإذا: في اللحاف، وبعضهم يقول

                                     
باب حق  -وابن ماجه في كتاب النكاح ) ٤٦٥ص  / ٣ج ) (١١٥٩(باب ما جاء في حق الزوج على المرأة    - أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع       - 6

 ).٧٧٢٥(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١٥٨ص  / ٣ج ) (١٢٦٣٥(وأحمد ) ٥٩٥ص  / ١ج ) (١٨٥٢( على المرأة الزوج

ج ) (٣٠٦٥ ( باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه-أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  - 7
 ).١٠٥٩ص  / ٢ج ) (١٤٣٦ ( باب تحريم امتناعها من فراش زوجها-م في كتاب النكاح ومسل) ١١٨٢ص  / ٣

 ).١٠٥٩ص  / ٢ج ) (١٤٣٦ (باب تحريم امتناعها من فراش زوجها -أخرجه مسلم في كتاب النكاح  - 8
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 الذي  وذلك أن الكالمأصالً نصف اللذة بالكالم: قالواثم ماذا؟ : قيليجامعها ولكن ال يكلمها لئال يضيع حقها، 
ال : ، فالحاصل أنهم قالوانصف اللذة وكالم الرجل معها فيما يحرك الغريزة وما أشبه ذلك هذا المرأة فيه غنج

وليس  ال يجامعها،بأن أنه يهجرها في المضجع  -واهللا تعالى أعلم-المقصود فاً، يتكلم معها، لكن هذا بعيد جد
  .معنى ذلك أنه يهجرها في الكالم ال في المضجع وال في غيره

، ظهره ويوليها فراشها على ويضاجعها يجامعها، ال أن الهجر: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن
  .واحد غير قال وكذا

 ال هعلى كل حال المقصود أن و،في نفس الغرفة التي تبيت فيهايبيت معها رها بأن ال  يهج:وبعضهم يقول

  .يجامعها

 وال: رواية في -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس وابن وعكرمة والضحاك السدي: منهم آخرون وزاد

  .يحدثها وال ذلك مع يكلمها

 حق ما اهللا، رسول يا: قال أنه -عنهى تعالرضي اهللا - القشيري حيدة بن معاوية عن والمسند السنن وفي

 إال تَهجر وال تُقَبح وال الوجه تَضِرب وال اكْتَسيتَ إذا وتكسوها طَِعمتَ إذا تُطعمها أن((: قال أحدنا؟ امرأة

  .)٩())البيِت في

 تضربوهن أن فلكم جرانباله وال بالموعظة يرتَِدعن لم إذا: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }واضِربوهن{ :وقوله

صلى اهللا عليه - النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- جابر عن مسلم صحيح في ثبت كما مبرح، غير ضرباً
 يوِطْئن أال عليهن ولكم ،عوان عندكم فإنهن النِّساِء، في اَهللا واتَّقُوا((: الوداع حجة في قال أنه -وسلم

  .))تكرهونه أحداً فُرشكم

، فهي ضعيفة وذلك ، فالمعنى أن المرأة عند زوجها أسيرةالعاني هو األسير ))عوان عندكم فإنهن(( :قوله
 الخلق وإن جاء منه ئا ابتليت به إن كان سيئاً أو سيه فإذا عقد عليها وتزوج شروطاًتشترطقد قبل العقد أنها 

 لقى منه العسف والذل واإلهانةتؤثر أن تطرح نفسها في النار على حساب هذا الولد فت حيث ولد فاألمر أعظم

 فيذهب كثير من تمنعها ومن تماسكها ومن إرادتها وما إلى ذلك ،ذلك من أجل هذا الولدكل  وألوان األذىو
فالمرأة ضعيفة  ،-عز وجل-إذا تمكن هذا الزوج وعقد عليها، ويذهب الباقي إذا جاء الولد إال ما شاء اهللا 

  . وحسن تربيتها فيها-وجلعز -يجب اإلحسان إليها وتقوى اهللا 

 رزقُهن ولهن برحم غير ضربا فاضربوهن  ذلكفَعلْن فإن تكرهونه أحداً فُرشكم يوِطْئن أال عليهن ولكم

، مبرح غير ضرباً: واحد وغير -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال وكذا )١٠())بالمعروف وِكسوتهن
  .مؤثر غير يعني: البصري الحسن قال

 ما جميع في زوجها المرأة أطاعت إذا: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }فَِإن َأطَعنَكُم فَالَ تَبغُواْ علَيِهن سِبيالً{ :وقوله

  .هجرانها وال ضربها له وليس ،ذلك بعد عليها له سبيل فال منها له اهللا أباحه مما منها يريد

                                     
وصـححه  ) ٤٤٦ص  / ٤ج ) (٢٠٠٢٥(وأحمد ) ٢١٠ص  / ٢ج ) (٢١٤٤ (حق المرأة على زوجهاي باب ف -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح      - 9

 ).١٩٢٩(األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 

  ).٨٨٦ص  / ٢ج ) (١٢١٨ (-صلى اهللا عليه وسلم-باب حجة النبي  - أخرجه مسلم في كتاب الحج - 10
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بالحب، :  وبعضهم يقولامرأة مطيعة، وهي  أشبه ذلكال طريق لك عليها بمعاقبة وإساءة ومؤاخذة وما أي
أنت ال : ا سبيالً أن تطالبها وتتعنت معها فتقول عليهمأمورة بطاعتك فإن حصل منها هذا فال تبِغبمعنى أنها 

ليست هي لست مطالباً بهذا، وفأنت  وال تستخرج مكنونات نفسها،  بل عليك أن تدعها، ونحو ذلكينتحبين
 فيك، فيكفي هذا القدر، فال تتعنت بعد ذلك -عز وجل- لكنها تخاف اهللا لك هذا فقد ال تحبكأن تخرج مطالبة 

) ٣٤([ }فَالَ تَبغُواْ علَيِهن سِبيالً{: المقصود أن هذا يدخل في قوله فاءه من أمر ال تملكه هي،وروتطلب ما 

 أذيتها و مطالبة بها أو معاقبتها أيعني بعد هذه الطاعة سواء كان بالتعنت في أمور ليست ]سورة النساء

  .بدون سبب  والتضييق عليها

 فإن سبب غير من النساء على بغوا إذا للرجال تهديد ]سورة النساء) ٣٤([ }ِإن اللّه كَان عِليا كَِبيرا{ :وقوله

  .عليهن وبغى ظلمهن ممن نتقمي وهو هنولي الكبير العلي اهللا

الشارع لما  إن المرأة، حتىهم ومنلذين ال يستطيعون أن يقتصوا منه لم الضعفاء امن أسوأ الناس ظلماً من يظ
لهم بضربهن اجتمع نساء عند بيوت  أذنف -صلى اهللا عليه وسلم-ع النساء في زمن النبي  ترفُّ الرجاُلاشك

لقد طاف ((:  وقال للناس-عليه الصالة والسالم-، فقام ن يشكون أزواجه-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب أي أنه  )١١())بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم

العبد ثم يجامعها في آخر النهار فمثل هذا ال يليق من اإلنسان أن يظلم من ال يستطيع أن يقتص منه، فإن كان 
ا يقتصوأن يستطيعون الذين ال  الضعفاء في هلكنلقاً فالظلم حرام ال يجوز مطيظلم األقوياء، فل يظلم  أنال بد
 والكريم ال يصدر منه مثل هذا إطالقاً، ، النفس وانحطاطهادناءة أسوأ الظلم ويدل على منهذا فأشد، منه 

  . الضعفاء الذين ال يستطيعون أن ينتصروا منهفي اهللا يتقيعلى اإلنسان أن ف

  باالختباره طالب يهدد والمعلم الفاشل هو الذي ، دائماًجته بالطالقزو يهدد هو الذيالزوج الفاشل اعلموا أن و

هدد باالختبار  وآخر كلما دخل وخرج ،على لسانهوال يأتي هذا أربعين سنة حيث تجد المعلم يدرس ، دائماً
  ولو لم يكن إال فاشالًهددها بالطالقها كلما دخل علي مع زوجته  الفاشلووضع له موعداً، وتجد الزوج

 وهو حسبنا ،لمستعانضع السكين في رقبتها كلما دخل أو خرج، واهللا او بعذبها بدالً من أن يحهاا وأرهاطلقل
 .، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينونعم الوكيل

                                     
وصححه األلباني  ) ١٩٨ ص    /٢ج  ) (٢٢١٩(والدارمي  ) ٢١١ص   / ٢ج  ) (٢١٤٨ (ضرب النساء ي  باب ف  -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح        - 11

 ).٢١٤٦(في صحيح أبي داود برقم 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تُم ِشقَاقَ بيِنِهما فَابعثُواْ حكَما من َأهِلِه وِإن ِخفْ{ : في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
ا ِإنمنَهيب فِِّق اللّهوا يالَحا ِإصِريدا ِإن يِلهَأه نا مكَمحاوا خَِبيرِليمع كَان سورة النساء) ٣٥([ } اللّه[.  

 من النفور كان إذا وهو :الثاني الحال ذكر ثم الزوجة، من والنشوز النفور كان إذا وهو :األول الحال ذكر

  .]سورة النساء) ٣٥([ }وِإن ِخفْتُم ِشقَاقَ بيِنِهما فَابعثُواْ حكَما من َأهِلِه وحكَما من َأهِلها{: تعالى فقال الزوجين

 الظالم ويمنع أمرهما في ينظر ثقة جنب إلى الحاكم أسكنهما الزوجين بين الشقاق وقع إذا: الفقهاء قالو

 الرجل قوم من وثقة المرأة أهل من ثقة الحاكم بعث خصومتهما وطالت أمرهما تفاقم فإن ،الظلم من منهما

 إلى الشارع فوتشو ،التوفيق أو التفريق من يريانه مما المصلحة فيه ما ويفعال أمرهما في ينظراف ليجتمعا

  .]سورة النساء) ٣٥([ }حا يوفِِّق اللّه بينَهماِإن يِريدا ِإصالَ{: قال ولهذا التوفيق؛

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

الحكم من الطرفين : ]سورة النساء) ٣٥([ }فَابعثُواْ حكَما من َأهِلِه وحكَما من َأهِلها{: -تبارك وتعالى-يقول ف
 مجرد وكيل عن كل وهوإنما  حاكماً  ليسفي حقيقة األمرمع أنه  حكماً، -هنا كما -عز وجل- اهللا سماه

 في حدود الوكالة ا عنهما فيتصرفا وكيلينيكوناً ف والرجل يوكل واحداًالمرأة توكل واحد فطرف من الطرفين،
به وما يطلب منه وما أشبه  على صاحهالمراد هو التفاوض وأن يسمع كل طرف من اآلخر ما يعيب كأن يكون

ل فيها، كأن تقول المرأة كِّ أنه يكون حكمه نافذاً في الحدود التي وذلك، دون أن يحكم فيكون حكمه نافذاً، أو
ا على االجتماع كذا وكذا وكذا، وأنا أريد كذا، وأعيب عليه كذا، وإن اتفقتم: اذهب واحضر وقل لهم: مثالً

أو إن كان ،  وإن كان المطلوب هو الفرقة فأنا غير موافقةأن تحكم بذلك،  فأنا موافقةووافق على الشروط
على  هأن توافق ليس من صالحياتك  يعنيتحكم بذلك ولن أقبل هذا الحكم،ن المطلوب هو الخلع فأنا ما أقبل أ

  . حتى يتم الفراقدي منه وأدفع ماالًأفتالخلع بحيث 

لحدود التي أنيطت بهما من قبل كل واحد من الزوجين، يحكمان في ا: بعض أهل العلم يقولالمقصود أن 
فَابعثُواْ {:  فقال سماهما بذلك-عز وجل-مان وحكمهما نافذ؛ ألن اهللا كَََبل هما ح: وبعض أهل العلم يقول

 وإذا ،ق هذان الحكمان على الفراق انتهىإذا اتف ففيجري حكمهما في حال االجتماع ]سورة النساء) ٣٥([ }حكَما
 وهذا ظاهر اآلية، والمسألة فيها خالف بين  فالحكم نافذ،فقا على الجمع بينهما أو أن تتنازل عن بعض الحقات

 يرى -رحمه اهللا-ومثل الحافظ ابن القيم ، ليست جديدة فمن بعدهم و-صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي 
وال يقتصر ،هذا يختار من قبل الرجلختار من قبل المرأة وأنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة؛ ألن هذا ي 



 ٢

 في كل ما من شأنه أن أمرهما على الحكم بل يحصل السماع والتفاوض والتشاور والتناصح وما أشبه هذا
  .يقرب ويجمع

ليه الحافظ إكما أشار -ظاهر اللفظ المتبادر  ]سورة النساء) ٣٥([ }ِإن يِريدا ِإصالَحا{ :-تبارك وتعالى-وقوله 
  . يوفق اهللا بينهماإن كان قصدهما اإلصالحأي  هنا أن ذلك يرجع إلى الحكمين، -رحمه اهللا-ابن كثير 

يرجع إلى  ]سورة النساء) ٣٥([ }ِإن يِريدا ِإصالَحا يوفِِّق اللّه بينَهما{:  قولهنإ: ومن أهل العلم من قال
  .لكن األول أقرب، واهللا أعلم، الزوجين

 رجالً يبعثوا أن -عز وجل- اهللا أمر: مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال

  .المرأة أهل من مثله ورجالً الرجل أهل من ٍاصالح

إلى رأي وحكمة، أما إذا أيضاً هذه المسألة تحتاج ح الدين وإنما أيضاً صالح الرأي؛ ألن يعني ليس فقط صال
يجتمع  ول إذنفائدةال فأن ينتصر لصاحبه بكل طريقة،  يريد متشنجومتعصب لصاحبه وهو جاء كل واحد 

يأتي  فالمقصود أنه ينبغي أن  عن كل واحد منازع،ينوب من أن  منازعة بدالًاحصل بينهمتلالزوج والزوجة 
   .إنسان عاقل ينظر ويسمع ويتكلم بإنصاف ويحكم بعدل

 كانت وإن النفقة على وقصروه امرأته عنه حجبوا المسيء هو الرجل كان فإن المسيء أيهما فينظران

  .النفقة ومنعوها زوجها على قصروها المسيئة هي المرأة

المرأة الناشز عن فع إلى الطاعة؛ ألن النشوز سبب إلسقاط النفقة، يمنعونها النفقة باعتبار أنها ناشز حتى ترج
 اإلساءة لكن يحفظ لها زوجها تسقط نفقتها، وإذا كان الرجل هو المسيء إليها منعت منه؛ لئال يوصل إليها

يلعب بها ويظلمها ويسيمها الخسف و الذل وهي ال تجد مخرجاً من تصرفاته  مع منعه من أن حقها من النفقة
  .ورعوناته

  .جائز فأمرهما يجمعا أو يفرقا أن على رأيهما اجتمع فإن 

 بحيث اختلفا أما إذا ،الحكمان إذا اتفق يعني" جائز فأمرهما يجمعا أو يفرقا أن على رأيهما اجتمع فإن: "قوله
 أرى أنها ،أنا ما أرى هذا :قال الثانيمندوب المرأة أو وكيل المرأة أنا أرى أنها تطلق منه بدون فسخ، وقال 

؛ ألنهما ينفذ حكمهما إجماعاًفي هذه الحال ال  ف، ألنها هي التي طلبت الطالقدي منهتتف يعني ،تطلق بفسخ
  .اختلفا في الحكم

ويمكن أن يكون ذلك ابتداء من ،  ونحوهالقاضي كأو نائبه الحاكم يضعهمام أن هذين الحكمين ومن المعلو
  .الرجل والمرأة

وما أشبه ذلك   ابن عم أخاً أوكأن يكون من ذويهايعني  ]سورة النساء) ٣٥([ } من َأهِلهاوحكَما{: وقوله تعالى
  .من قومها

 كره الذي يرث رضي الذي فإن أحدهما مات ثم ،اآلخر ذلك وكره الزوجين أحد فرضي يجمعا أن رأيا فإن

  .جرير وابن حاتم أبي ابن رواه، الراضي الكاره يرث وال

  .في المسألة هذا على قول ابن عباس



 ٣

 اآلخر، بقول عبرة فال قولهما اختلف إذا الحكمين أن على العلماء وأجمع: البر عبد بن عمر أبو الشيخ قال

 ثم ،التفرقة في قولهما ينفذ هل واختلفوا الزوجان، يوكلهما لم وإن الجمع في نافذ لهماقو أن على وأجمعوا

  .من غير توكيل أيضا فيها قولهما ينفذ أنه الجمهور عن ىحك

  .فيه خالف بين أهل العلما األمر وغيره من التفاصيل كله هذ" من غير توكيل أيضاًَ فيها قولهما ينفذ: "يقول

ه والَ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا وِبالْواِلديِن ِإحسانًا وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربى واعبدواْ اللّ{
 ِحبالَ ي اللّه ِإن انُكُمملَكَتْ َأيا ممِبيِل وِن السابنِب واِحِب ِبالجالصنُِب واِر الْجالْجاوخْتَاالً فَخُورم ن كَانم{ 

  .]سورة النساء) ٣٦([

 في خلقه على المتفضل المنعم الرازق الخالق هو فإنه له شريك ال وحده بعبادته -تبارك وتعالى- يأمر

النبي  قال كما مخلوقاته، من شيئاً به يشركوا وال يوحدوه أن منهم المستحق فهو والحاالت، اآلنات جميع
: قال ))؟العباد على اهللا حقُّ ما أتَدِري((: -رضي اهللا تعالى عنه- بن جبل لمعاذ -سلمصلى اهللا عليه و-

 إذا اِهللا علَى العباِد حقُّ ما أتَدري((: قال ثم ))شيئاً به يشِْركُوا وال يعبدوه أن((: قال، أعلم ورسوله اهللا

  .)١())يعذِّبهم أال ذلك؟ فَعلُوا

 ما وكثيراً ،الوجود إلى العدم من لخروجك سبباً جعلهما سبحانه اهللا فإن الوالدين ىإل باإلحسان أوصى ثم

كقوله الوالدين إلى واإلحسان عبادته بين سبحانه اهللا يقرن: }كياِلدِلوِلي و سورة لقمان) ١٤([ }َأِن اشْكُر[ 

  .]سورة اإلسراء) ٢٣([ }واِلديِن ِإحسانًاوقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه وِبالْ{ :وكقوله

 :الحديث في جاء كما والنساء الرجال من القرابات إلى اإلحسان الوالدين إلى اإلحسان على عطف ثم

  .)٢())وِصلَةٌ صدقَةٌ الرِحم ِذي وعلَى صدقَةٌ الِمسِكيِن علَى الصدقَةُ((

 عليهم، ينفق ومن بمصالحهم يقوم من فقدوا قد ألنهم وذلك ؛]سورة النساء) ٣٦([ }والْيتَامى{ : تعالىقال ثم

  .عليهم والحنو إليهم باإلحسان اهللا فأمر

 يقوم ما يجدون ال الذين الحاجات ذوي من المحاويج وهم ]سورة النساء) ٣٦([ }والْمساِكيِن{ :قال ثم

 الفقير على الكالم وسيأتي، ضرورتهم به وتزول مكفايته به تتم بما بمساعدتهمسبحانه  اهللا فأمر ،بكفايتهم

  .براءة سورة في والمسكين

أنه إذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير والعكس، لكن إذا ذكرا معاً كان للفقير معنى والمسكين  هو معروف كما
 وذكر ،ه األعظم ثم ما يلي فذكر الحقالحقوق، -عز وجل-اهللا ذكر على كل حال هنا في هذه اآلية ومعنى، 
، ألن ااألب واألم وكذلك الجد والجدة وإن علو ا وهمفي وجودك به من كان سبباً أن أحق الناس واإلحسان

 الجنب  القربى والجارا ذ والد، وذكر أيضاً من ألوان القرابات الجارأولئك جميعاً يقال لكل واحد منهما

                                     
باب الدليل على أن  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٣١٢ص  / ٥ج  ) (٥٩١٢ ( باب من أجاب بلبيك وسعديك     -االستئذان  أخرجه البخاري في كتاب      - 1

 ).٥٨ص  / ١ج ) (٣٠ (من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً

الصدقة علـى   - كتاب الزكاة والنسائي في) ٤٦ص  / ٣ج ) (٦٥٨ (باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة    -أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة       - 2
وصححه األلباني في المشكاة بـرقم  ) ٥٩١ص  / ١ج ) (١٨٤٤ (باب فضل الصدقة -وابن ماجه في كتاب الزكاة ) ٩٢ص  / ٥ج  ) (٢٥٨٢ (األقارب

)١٩٣٩.( 



 ٤

الجار  ثم الجار الذي بينك وبينه قرابةالً  فأوؤالء رتبهم بحسب األقوى في القرب،، وهالصاحب بالجنبو
هو الذي جمع بينك وبينه سبب والصاحب بالجنب  ثم لم يكن بينك وبينه قرابة،لدار الذي المجاور لك في ا

 ذلك، ونحو زميل في الدراسة أو زميل في العملمرافقة في السفر أو ك وغير مجاورة الدار غير القرابة
  .وجةويدخل فيه كل من تعاشره من ز

ه عارضاً كان ضعف سواء إلى اإلحسان من الضعفة في المجتمعالناس الذين يحتاجون  -جل وعال– ذكرثم 
ذين هم أولى  فهؤالء كلهم من الضعفاء ال، واليتامىالفقراء والمساكين ضعفه مستمراً ك أو كان،ابن السبيلك

  .باإلحسان

     عباٍس ابِن عن طَلْحةَ أبي بن علي قال ]سورة النساء) ٣٦([ }ِبوالْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنُ{ :وقوله

  .قرابة وبينه بينك الذي يعني ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر ِذي الْقُربى{ :-مارضي اهللا تعالى عنه-

هم كبير الذي اختاره جمع من المحققين ومنوهو ، هذا هو المتبادر" قرابة وبينه بينك الذي يعني": قوله
 القربى هو المسلم أو أنه مجرد اذ ن الجارإ: خالفاً لمن قال وهذا -رحمه اهللا-الطبري المفسرين ابن جرير 

  .القريب في الدار

    ومجاهد عكرمة عن روي وكذا، قرابة وبينه بينك ليس الذي ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر الْجنُِب{

  ..وقتادة حيان بن ومقاتل مأسل بن وزيد والضحاك مهران بن وميمون

) ٣٦([ }والْجاِر ِذي الْقُربى{ : في قولهمن قال والذي ليس بينك وبينه قرابة،أيضاً هو األقرب أنه الجار هذا و

  .اني والنصريفي اليهود هذه ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر الْجنُِب{ :ه الجار المسلم قالإن :]سورة النساء

هو البعيد في الدار؛ ألن  ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر الْجنُِب{: ي القريب في الدار قالاألولى ف: ومن قال
  .األبعد فهذا قد يكون جاراً مالصقاً لك فهو أولى من الجار ،تون قرباً وبعداًوالجيران يتفا

ومنهم  يسمع األذانمن : من يسمع اإلقامة ومنهم من يقول: منهم من يقول ف،والعلماء مختلفون في حد الجوار
الحي :  كما يقال،همالتي تجمعأهل المحلة الواحدة : وبعضهم يقولإلى أربعين بيتاً من كل ناحية، : من يقول

هي تدل على معنى كلي يتفاوت أفراده،  فعلى كل حال الجار كلمة ال يتساوى فيها األفرادأو نحو هذا، و
، ومثل هذا ليه وما أشبه ذلك ثم يكون جاراً لكنه أبعد منهفمنهم من يكون أقرب في الجوار كاللصيق والذي ي

 والعم ،هي كلمة تدل على معنى كلي لكن األفراد يتفاوتون، فاألخ ليس كالعم فيقال أيضاً في الرحم والقرابات
 ، فكل هؤالء من قراباتك،العم الذي هو أبعد منه، وما أشبه ذلكليس كابن العم، وابن العم المباشر ليس كابن 

باإلحسان إليهم وبصلتهم ولكنهم يتفاوتون في القرابة فكلما كان أقرب كلما كانت الصلة له آكد، أنت مأمور و
  .وهكذا

 وردت وقد، السفر في الرفيق يعني ]سورة النساء) ٣٦([ }والْجاِر الْجنُِب{: قوله في أيضاً مجاهد وقال

  .المستعان واهللا منها،بعضا  فنذكر بالجار، بالوصايا األحاديث

  أن يفسر-واهللا تعالى أعلم-واألحسن  -كما قال هنا– هو الرفيق في السفرالقول اآلخر هو أن الجار الجنب 

  .]سورة النساء) ٣٦([ }والصاِحِب ِبالجنِب{ : تعالىقوله الرفيق في السفرب



 ٥

صلى اهللا - اهللا رسول نأ -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر بن اهللا عبد عن أحمد اإلمامروى : األول الحديث
  .)٣(ينالصحيح في أخرجاه ))سيورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما((: قال -عليه وسلم

    اهللا رسول قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن اهللا عبد عن أحمد اإلمامروى : الثاني الحديث

 داود أبو وروى )٤())سيورثه أنه ظننت حتى اربالج يوصيني جبريل زال ما((: -صلى اهللا عليه وسلم-

  .الوجه هذا من غريب حسن: الترمذي قال ثم نحوه والترمذي

   النبي  عن -مارضي اهللا تعالى عنه- العاص بن عمرو بن اهللا عبد عنروى أحمد أيضاً  الثالث الحديث

 خيرهم اهللا عند الجيران يروخ لصاحبه خيرهم اهللا عند األصحاب خير((: قال أنه -صلى اهللا عليه وسلم-

  .)٥(غريب حسن حديث: وقال الترمذي ورواه ))لجاره

      اهللا رسول قال:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- األسود بن المقداد عن أحمد اإلمامروى : الرابع الحديث

 إلى حرام هوف ورسوله، اهللا مهحر حرام: قالوا ))الزنا؟ في تقولون ما((: ألصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-

 أن من عليه أيسر نسوة بعشر الرجل يزني ألن((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول: فقال. القيامة يوم

 ألن(( :قال. حرام فهي ورسوله اهللا حرمها: قالوا ))السرقة؟ في تقولون ما((: قال ))جاره بامرأة يزني

 في شاهد وله )٦(أحمد به تفرد ))جاره من يسرق أن من عليه أيسر أبيات عشرة من الرجل يسرق

 أن((: قال أعظم؟ الذنب أي اهللا، رسول يا: قلت -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن حديث من الصحيحين

 أن((: قال أي؟ ثم: قلت ))معك يطعم أن خشية ولدك تقتل أن((: قال أي؟ ثم: قلت ))خلقك وهو نداً هللا تجعل

  .)٧())جارك حليلة تزاني

صلى اهللا - اهللا رسول سألت أنها -ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة عن أحمد اإلمامروى  :خامسال الحديث
 ،)٨(البخاري ورواه ))باباً منك أقربهما إلى((: قال هدي؟ُأ أيهما فإلى جارين لي إن: "فقالت -عليه وسلم

  . وباهللا الثقة وعليه التكالنوسيأتي الكالم في سورة براءة،

 في أسير الحيلة ضعيف الرقيق ألن باألرقاء وصية ]سورة النساء) ٣٦([ }كَتْ َأيمانُكُموما ملَ{ : تعالىوقوله

: يقول الموت مرِض في أمته يوِصي جعل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن ثبت ولهذا، الناس أيدي

  .)٩(لسانه بها يِفيض ما حتى يرددها فجعل ))أيمانُكُم ملكتْ وما الصالةَ الصالةَ((

                                     
 باب الوصـية     - ة واآلداب البر والصل ومسلم في كتاب    ) ٢٢٣٩ص   / ٥ج  ) (٥٦٦٩ ( باب الوصاءة بالجار    -أخرجه البخاري في كتاب األدب       - 3

 ).٢٠٢٥ص  / ٤ج ) (٢٦٢٥ (بالجار واإلحسان إليه

 باب الوصـية     - البر والصلة واآلداب  ومسلم في كتاب    ) ٢٢٣٩ص   / ٥ج  ) (٥٦٦٩ ( باب الوصاءة بالجار    -أخرجه البخاري في كتاب األدب       - 4
كتاب والترمذي في ) ٥٠٤ص  / ٤ج ) (٥١٥٤ ( حق الجواريباب ف -دب وأبو داود في كتاب األ) ٢٠٢٥ص  / ٤ج ) (٢٦٢٥ (بالجار واإلحسان إليه  

 ).٣٣٢ص  / ٤ج ) (١٩٤٢ (ما جاء في حق الجوار باب -صلى اهللا عليه وسلم-البر والصلة عن رسول اهللا 

وأحمـد  ) ٣٣٣ص  / ٤ج ) (١٩٤٤ (ما جاء في حق الجـوار   باب-صلى اهللا عليه وسلم- البر والصلة عن رسول اهللا  أخرجه الترمذي في كتاب    - 5
 ).٤٩٨٧(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ٢٨٤ص  / ٢ج ) (٢٤٣٧(والدارمي ) ١٦٧ص  / ٢ج ) (٦٥٦٦(

 ).٦٥(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٨ص  / ٦ج ) (٢٣٩٠٥(أخرجه أحمد  - 6

باب كون الـشرك   -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٢٣٦ص   / ٥ج  ) (٥٦٥٥ (باب قتل الولد خشية أن يأكل معه       - أخرجه البخاري في كتاب األدب     - 7
 ).٩٠ص  / ١ج ) (٨٦ (أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده

 ).٩١٦ص  / ٢ج ) (٢٤٥٥ ( ؟ باب بمن يبدأ بالهدية-أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها  - 8
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صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال :قال -رضي اهللا تعالى عنه- يكرب معد بن المقدام عن أحمد اإلمامروى و
 لك فهو زوجتك أطعمت وما صدقة، لك فهو ولدك أطعمت وما صدقة، لك فهو نفسك أطعمت ما((: -وسلم

  .حمد وهللا ال، وإسناده صحيحالنسائي ورواه )١٠())صدقه لك فهو خادمك أطعمت وما صدقة،

    قصد التقرب إلى اهللا اسان ولو لم يكن له فيه اإلناعلى أن من األعمال ما يؤجر عليهيستدل بهذا الحديث 

  .-عز وجل–

، ال: قال قوتهم؟ الرقيق أعطيت هل:  لهرمانهقَِل قال أنه -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن اهللا عبد وعن
 يملك عمن يحبس أن إثماً بالمرء كفى((: قال - عليه وسلمصلى اهللا- اهللا رسول فإن فأعطهم فانطلق: قال

  .)١١(مسلم رواه ))قوتهم

 أي ونحو ذلك،من نفقات اإلنسان المالية  نوئر شطلق ويراد بها من يدبت -فارسية– كلمة أعجمية رمانهالقَ
 يعمل في األصلي ف وهو اء المنافع،ر وقد يعمل في جلب وش،جورهم فيعطي العمال أو الخدم أيقوم عليهاأنه 
 وهكذا يقال لكل من يلي هذا ،ونه الماليةئ الذي يقوم على شهوأخص منر أمور الملك مثل وزير المالية تدبي

  . ونحوهالمحاسبكأن يتصرف في هذه األشياء ويصرف عليها  كأن يكون لك إنسان وكلته الجانب

 طعامه للمملوك(( :قال -وسلمصلى اهللا عليه - النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي وعن

  .)١٢(أيضاً مسلم رواه ))يطيق ما إال العمل من يكلف وال وكسوته

 هخادم كمأحد أتى إذا((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- أبي هريرة وعن
 أخرجاه ))وعالجه هحر ولي فإنه أكلتين أو أكلة أو لقمتين أو لقمة فليناوله معه يجلسه لم فإن بطعامه

  .)١٣(للبخاري ولفظه

 متكبراً معجباً ،نفسه في مختاالً: أي ]سورة النساء) ٣٦([ }ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا{ :وقوله

  .بغيض الناس وعند ،حقير اهللا عند وهو ،كبير نفسه في فهو ،منهم خير أنه يرى الناس على فخوراً

 يعد يعني }فَخُورا{ متكبرا يعني ]سورة النساء) ٣٦([ }ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً{ :قوله في دمجاه قال

 على هللا الشكر قليل وهو نعمه من اهللا أعطاه بما الناس على يفخر يعني،  تعالىاهللا يشكر ال وهو أعطي ما

  .ذلك

الخيالء مظهر من : إذا أردنا أن نفرق يمكن أن نقولبر، لكن ن الخيالء الكإ: يمكن أن يقاللتقريب المعنى 
، قال  ذلكمظاهر الكبر وأثر من آثاره يظهر بمشية اإلنسان وملبسه وحركاته وسكناته ومركبه وما أشبه

                                                                                                                        
 ).٥١٩ص  /١ج ) (١٦٢٥ (-صلى اهللا عليه وسلم-هللا  باب ما جاء في ذكر مرض رسول ا- أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - 9

ص  / ٥ج ) (٩١٨٥(والنسائي في السنن الكبرى ) ٤٢ص  / ١ج ) (٨٢(والبخاري في األدب المفرد ) ١٣١ص  / ٤ج ) (١٧٢١٨(أخرجه أحمد  - 10
 ).٤٥٢(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٣٧٦

 ).٦٩٢ص  / ٢ج ) (٩٩٦ (ل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمباب فض -أخرجه مسلم في كتاب الزكاة  - 11

 ).١٢٨٤ص  / ٣ج ) (١٦٦٢ (باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه -أخرجه مسلم في كتاب األيمان  - 12

 باب إطعام المملوك ممـا   -ومسلم في كتاب األيمان ) ٢٠٧٨ص  / ٥ج ) (٥١٤٤ (دم باب األكل مع الخا -أخرجه البخاري في كتاب األطعمة     - 13
 ).١٢٨٤ص  / ٣ج ) (١٦٦٣(يأكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه 
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ال أي  ]سورة اإلسراء) ٣٧([ }والَ تَمِش ِفي اَألرِض مرحا ِإنَّك لَن تَخِْرقَ اَألرض ولَن تَبلُغَ الِْجباَل طُوالً{ :تعالى
  .إن اهللا ال يحب من كان مختاالً فخوراً ،مشية هينة طيبةبل امِش  مختاالً متبختراً تمِش

  .فخوراً مختاالً وجدته إال كةلَالم سيئ تجد ال: قال الهروي رجاء أبي واقد بن اهللا عبد عن جرير ابنوروى 

 له غطرسة ت حصل اإلنسان الذي إذا حصل له غنىيعني، ةكَلْ الِم:ويمكن أن يقال "كةلَالم سيئ تجد ال: "يقول
يعاملهم وم، يمنعهم مما يجب لهويؤخر رواتبهم  وال يعطيهم حقوقهميظلم خدمه و هذاوسيء الملكة ، عوترفُّ
 إذا ملك أو تمكن فإنه ال يراعي  فهو،لعمال ومن األجراء وما أشبه ذلكيظلم من تحت يده من او ،ةظاظبف

يعني أنه مختاالً فخوراً،   بهذه المثابة إال وجدتهاًال تجد إنسان: واقد بن اهللا عبد فيه ، فمثل هذا يقولحقاً ألحد
ويضيع  فيحتقر الناس ويظلمهم وال يرى لهم حقاً ؛ما صدرت منه هذه األشياء إال بسبب هذا التعالي والترفع

يرى أنه  و ويتواضع ويرى أن هؤالء مثله-عز وجل- بخالف اإلنسان الذي يخاف من اهللا ،مالهم وال يبالي
ظلم ويؤخذ حقه وال يستطيع أن يدفع عن نفسهفي يوم من األيام قد يكون في محل واحد منهم في.  

 وال ]سورة النساء) ٣٦([ اآلية }وما ملَكَتْ َأيمانُكُم{ :وتال ،فخوراً مختاالً وجدته إال كةلَالم سيئ تجد ال: قال

  .]سورة مريم) ٣٢([ }وبرا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جبارا شَِقيا{ :وتال ،شقياً جباراً وجدته إال عاقاً

 ثم عقب بمعنى أن اهللا أوصى بهؤالء الذين تحت يدك ]سورة النساء) ٣٦([ }وما ملَكَتْ َأيمانُكُم{ :األول تالفي 
 فدل على أن الذي يظلم المماليك فإنه ،]سورة النساء) ٣٦([ }ن مخْتَاالً فَخُوراِإن اللّه الَ يِحب من كَا{: ذلك بقوله

  .-عز وجل-مختاالً ويكون كما وصف اهللا يكون 

يتجبر على  إذا كان أي أن اإلنسان ]سورة مريم) ٣٢([ }وبرا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جبارا شَِقيا{  : تالالثانيفي و
 الذي يتجبر على الناس  فإذا كانجباراً شقياً،فهذا أعظم الجبروت فمن كان بهذه المثابة فال تجده إال والديه 
يكفيه من الجبروت والشقاوة أنه يفعل ذلك لوالديه حتى اً فكيف بالذي يتجبر على الوالدين؟  شقياً جباريكون

  .كان يتبسم للناسإن و

 من اإلزار إسبال فإن اإلزار وإسبال إياك((: قال، أوصني اهللا، رسول يا قلت: قال يمجهلْب من رجل عنو

يحب ال اهللا وإن يلة،ِخالم ١٤())يلةِخالم(.  

 على عدم دخول اإلزار مفهوم لقب ال يحتج بهو ))اإلزار وإسبال إياك((: -صلى اهللا عليه وسلم– النبي يقول

  .السراويلولبشت يدخل فيه الثوب واغيره في الحكم بل 

؛ اإلسبال محرم بإطالق: فسر به األحاديث األخرى، فيقالتُ حكمالهذا )) يلةِخالم من اإلزار إسبال فإن((: قوله
يكون من أولئك  وإن قصد فذلك أعظم، ف أو لم يقصد ذلك قصد اإلنسان سواءألنه مظهر من مظاهر الخيالء

 إال  المنان الذي ال يعطي شيئاً، يوم القيامةثالثة ال يكلمهم اهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم– قال فيهم النبي الذين

                                     
وصـححه  ) ٣٧٧ص   / ٥ج  ) (٢٣٢٥٣(وأحمـد   ) ٩٨ص   / ٤ج  ) (٤٠٨٦ (باب ما جاء فى إسبال اإلزار      -أخرجه أبو داود في كتاب اللباس        - 14
 ).١٩١٨(لباني في المشكاة برقم األ
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ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر ((:  وفي رواية)) والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر،ةمنَّ
  .هاقصديمن لم بين من قصد الخيالء وهذا هو الفرق بين و )١٥())إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم

المسألة ال شيء فيه، و: اإلسبال ما فيه شيء، والنووي يقول: يقول للناسمن على القنوات بدأ يظهر ولألسف 
 ،السنة أن تقص بل اللحية ال تترك إن : ويقولونملتحين مسبلين،التجدون عامة سسنة وذا خالفية، واصبروا ك

ترون هذا كما انتشر اصبروا قليالً وس:  ويقال،قدر المشط: هم يقولكفي قدر شعيرة، وبعضي: وبعضهم يقول
ير ما كان غ واليوم صار األمر إلى نها جائزةإ:  يقولاًأحد تكاد تسمع حيث كان في الماضي ال في الصور

  .عليه في الماضي

 بل واالستدالل بها بما يحقق وتحريفهافي وضع عجيب بسبب تأويل النصوص نا صرنا  أنلألسف: أقول
 اختالط فيهايقيمون جامعات وكليات جد اليوم في بعض البالد دعاة صاروا ن ولذلك الرغبات والشهوات،

 مسجد النبوي ما كان فيه حاجزالإن : ال يوجد دليل على تحريم االختالط ويقولون:  وإذا ناقشتهم قالوا،وتبرج

 من يقوم إن:  المختلطةع الدعويةيقولون عن المجامو،  التي بنيت فيه اليوم ما هي إال بدعةوهذه الحواجز
لم اجتمعوا على عمل صحيح وال إشكال في اجتماعهم طالما أنهم  و إسالميهمنشاط خوة وأخواتإ  همالنشاطب
  . وال شيء من ذلكجتمعوا على باطل وال رقصي

إنه عبارة عن مجرد موازنة : وتجد رفاعة الطهطاوي يوم إن جاء من فرنسا كان يقول عن الرقص الغربي
  إذا دعتك:ويقولعنه فكرة سيئة،   الناس أخذيالرقص الشرقي الذظيف وليس كفي الحركات وهو رقص ن

من الضروري جداً أن ترقص معها ألن هذا من أنماط السلوك والحياة امرأة للرقص معها ففي تلك البالد 
 : وأمثالهونحن نقول لهذا!!  مجرد موازنة حركاتعبارة عنفذلك هو رقص معها اوالكرم والضيافة عندهم، ف

  .! فماذا يبقى بعد ذلك؟موازنة حركاتإنما هو حتى الجماع 

}الَِّذين خَلُونبي ونرْأميو خِْل النَّاسِبالْب ونكْتُميا وم مآتَاه اللَّه ِلِه ِمننَا فَضتَدَأعو ا ِللْكَاِفِرينذَابِهينًا عم *

الَِّذينو نِْفقُوني مالَهوَأم ال النَّاِس ِرَئاءو ْؤِمنُونال ِباللَِّه يِم وواآلِخِر ِبالْي نمكُِن وي طَانالشَّي قَِرينًا لَه اءفَس 

) ٣٩ - ٣٧([ }عِليما ِبِهم اللَّه وكَان اللَّه رزقَهم ِمما وَأنْفَقُوا اآلِخِر والْيوِم ِباللَِّه آمنُوا لَو علَيِهم وماذَا * قَِرينًا

  .]سورة النساء

 إلى واإلحسان الوالدين بر من -به اهللا أمرهم فيما ينفقوها أن بأموالهم يبخلون الذيناماً ذ تعالى يقول

 ملكت وما السبيل وابن بالجنب والصاحب الجنب والجار القربى ذي والجار والمساكين واليتامى األقارب

صلى اهللا - اهللا رسول قال وقد ،أيضاً بالبخل الناس ويأمرون يهاف اهللا حق يدفعون وال -األرقاء من أيمانكم

                                     
باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا يـوم                    -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان       - 15

 ).١٠٢ص  / ١ج ) (١٠٦ (القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم



 ٩

 أمرهم ،قبلكم كان من أهلك فإنه والشح إياكم(( :وقال )١٦())البخل؟ من أدوأ داء وأي((: -عليه وسلم

  .)١٧())ففجروا بالفجور وأمرهم فقطعوا بالقطيعة

فرق، فمن أهل العلم من بينهما ما لكن ن اختلف العلماء في حد كل واحد منهإ والشح أبلغ من البخل وأشد
البخل أن يبخل : أن يبخل بما في يده، والشح أن يتطلع إلى ما في أيدي اآلخرين، وبعضهم يقولالبخل : يقول

البخل هو الصفة : وبعضهم يقول، هاونحو مثل الزكاة -عز وجل-والشح أن يمنع حق اهللا ، على نفسه
ال شك أن الشح أشد من  وثر منها وينشأ عنها من سلوك لإلنسان،الموجودة في النفس، والشح هو ما يتأ

  .قد يكون اإلنسان بخيالً وأشد منه الشحيح ف،البخل

ى لإيرجع إما أن هذا  ]سورة النساء) ٣٧([ }الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل{ :-تبارك وتعالى-في قوله 
 وهؤالء هم ]سورة النساء) ٣٦([ }ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا{ :ا بحيث يكون السياق هكذقبله ما

الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون {: وعلى هذا يكون قوله ]سورة النساء) ٣٧([ }الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل{
:  أو قلنا منهبدلعلى أنه إنه منصوب : سواء قلنا  من المختال الفخوربدالً ] النساءسورة) ٣٧([ }النَّاس ِبالْبخِْل

هذا تحتمله ، فالذين يبخلون؟ هو فخوراً، من هومختاالً :  أي}مخْتَاالً{: يرجع إلى الضمير في قوله إنه مرفوع
هم  من ]سورة النساء) ٣٧- ٣٦([ }الَِّذين يبخَلُون *ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا{  لتكون هكذااآلية

  . هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ن هؤالء الذين ال يحبهم اهللاوالمختال

هم  و فيه صنفاً من الناس-عز وجل- يذم اهللا ،عني إنه معنى جديدهذا استئناف، ي: ومن أهل العلم من يقول
 الذين  يعني ويكون جواب هذا مقدر،،هذا غير المختال الفخور أي أن خل،الذين يبخلون ويأمرون الناس بالب

  .من الوعيد ذاـيبخلون ويأمرون الناس بالبخل لهم كذا وكذا وك

 أنه ال  أيال يحتاج إلى جواب مقدر، وهذا هو مزية هذا القولف "مختاالً فخوراً"إنه يرجع إلى : وإذا قلنا
  .لكن ظاهر السياق قد ال يدل عليه داللة ظاهرة واهللا تعالى أعلمر،  واألصل عدم التقدييحتاج إلى تقدير

 ]سورة النساء) ٣٧([ }الَِّذين يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل{:  قولهيكون األول نىفعلى المععلى كل حال و

تحدث عن طائفة جديدة مذمومة إنه استئناف فهو ي: إذا قلناعلى المعنى الثاني أي للمختال الفخور، واً تفسير
  . وترك الجواب؛ ألنه معلوم، واهللا أعلم،الذين يبخلون ويأمرون وهم من الناس

هذه الصفات : بعض العلماء كما يقول والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله
 بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من  يبخلون ويأمرون الناس فمن صفاتهم أنهم صفات اليهود،يمجتمعة ه

فون به  فال يعر-صلى اهللا عليه وسلم-العلم والشهادة بصحة ما جاء به محمد  هو فضله، والذي كتموه
-وهو الذي مال إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري -الناس، وال يظهرونه، ولهذا قال بعض أهل العلم 

 ال نعرف طائفة تتمدح بالبخلإننا : بقولهلبخل بالعلم واحتج لهذا  هنا هو ان البخل المرادإ: -رحمه اهللا

                                     
ورواه البخاري موقوفاً على أبي بكر الـصديق        ) ٧٤ص   / ٤ج  ) (٣٦٥٠(وفي األوسط   ) ٣٥ص   / ٢ج  ) (١٢٠٤(ي في الكبير    أخرجه الطبران  - 16

 ).١٥٩٣ص  / ٤ج ) (٤١٢٢ ( باب قصة عمان والبحرين -رضي اهللا عنه في كتاب المغازي 

وصححه األلباني في صـحيح     ) ١٥٩ص   / ٢ج  ) (٦٤٨٧(وأحمد  ) ٦١ص   / ٢ج  ) (١٧٠٠ (الشحي  باب ف  -و داود في كتاب الزكاة      بأخرجه أ  - 17
 ).١٦٩٨(أبي داود برقم 
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هذا :  إال أنه يقالغضب فهو ال يقر على نفسه بهذه الصفة،ل ،أنت بخيل: قلت ألبخل الناسلو ه؛ ألنك وتظهر
 ذين يبخلونالفحقيقتهم، ال يقرون بها لكن هذه هي ليس بالزم هنا في اآلية، فاهللا ذكر صفتهم وإن كانوا 

لَا تُنِفقُوا { : حيث قالوا أيضاً في المنافقينموجودكذلك هو موجود في اليهود وويأمرون الناس بالبخل وصف 
 فإنهم يتفرقوا عنكمال تنفقوا عليهم حتى  يعني ]سورة المنافقون) ٧([ }علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا

ليكم حينما قاسمتموهم األموال فأمسكوا عنهم حتى يبحثوا عن بلد زاحموكم في أرضكم وفي بلدكم وتكاثروا ع
يلومهم وكان ن كلبك يأكلك، سم: غزوة المريسيع وحصل ما حصل قال عبد اهللا بن أبيت  ولما كان،أخرى

  أحللتموهم بالدكم وقاسمتموهم أموالكم، أما واهللا-يعني أنتم السبب في تقويتهم–م هذا ما فعلتم بأنفسك: يقولو

  .)١٨(لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم

 ال ،عليه اهللا لنعمة جحود فالبخيل ]سورة النساء) ٣٧([ }ويكْتُمون ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه{ : تعالىوقوله
ِإنسان ِلربِه ِإن الْ{ :تعالى قال كما وبذله إعطائه في وال ملبسه في وال أكلهم في ال ،تبين وال عليه تظهر
لَكَنُود *لَشَِهيد لَى ذَِلكع ِإنَّه{ وشمائله بحاله: أي ]سورة العاديات) ٧-٦([ }وِر لَشَِديدالْخَي بِلح ِإنَّه٨([ }و (

  .]سورة العاديات

وِإنَّه علَى * ِإنسان ِلربِه لَكَنُودِإن الْ{: من قوله ]سورة العاديات) ٧([ }وِإنَّه علَى ذَِلك لَشَِهيد{ :في قولهالضمير 
لَشَِهيد اهللا شهيد على هذا الوصف لإلنسان، إن : أييحتمل الرجوع إلى الرب  ]سورة العاديات) ٧-٦([ }ذَِلك

  .ويحتمل أن يرجع إلى اإلنسان نفسه

 ولذلك من طرق ،اإلنساننا راجع إلى الضمير ه ]سورة العاديات) ٨([ }وِإنَّه ِلحب الْخَيِر لَشَِديد{ :وقوله
: الترجيح في هذا أن األصل إذا دار الكالم بين اتحاد مرجع الضمائر وتفريقه فاألولى توحيد المرجع، فيقال

د، وإنه لحب الخير أي اإلنسان يهذا في اإلنسان، إن اإلنسان لربه لكنود، وإنه أي اإلنسان على ذلك لشه
  .سانكل ذلك في اإلن أي أن لشديد،

ِإن تَرك { : كما في قوله تعالىالماليعني  ]سورة العاديات) ٨([ }وِإنَّه ِلحب الْخَيِر لَشَِديد{: في قولهوحب الخير 
سورة ) ٢٠([ }وتُِحبون الْماَل حبا جما{ :كما قال تعالى ] سورة البقرة)١٨٠([ }ِللْواِلديِن والَْأقْرِبين خَيرا الْوِصيةُ

خرج اهللا لكم من بركات ن أكثر ما أخاف عليكم ما ي((: -صلى اهللا عليه وسلم-لما قال النبي  وفي الحديث
 تُليق رة حلوة وإن كل ما أنبت الربيعِضإن هذا المال خَ((: يأتي الخير بالشر؟ قال أو: رجل قال ))األرض

حطاًبِل أو يطاعة اهللا وطاعة رسوله هنا لخيربامقصود ليس الف )١٩(يث إلى آخر الحد))رِض إال آكلة الخَم.  

 وطاعة اهللا،  اإلنسان حب الخيراألصل في: لويق خرج في قناة من القنوات وقد أحد الناس سمعتولقد 
حينما يخرج أمام العالم ويتذكر  تسيطر عليه أحياناً بعض التصورات وبعض المشاعر اإلنسانالمشكلة أن ف

س حب الخير وحب األصل في النا :يقول ولذلك تجده ، ومسلمين وأعداءاً وكفاراًخيار وأاًأنه يخاطب أشرار
سورة ) ١٠٣([ }وما َأكْثَر النَّاِس ولَو حرصتَ ِبمْؤِمِنين{ : فاهللا يقول وهذا الكالم ليس صحيحاً أبداً،الفضيلة

                                     
 ).٢٩٩ص  / ٣ج (انظر السيرة النبوية البن كثير  - 18

بـاب   -ومسلم في كتاب الزكـاة  ) ٢٣٦٢ص  / ٥ج ) (٦٠٦٣ ( باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق    - 19
 ).٧٢٧ص  / ٢ج ) (١٠٥٢(هرة الدنيا تخوف ما يخرج من ز
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إن : القولف ]سورة األنعام) ١١٦([ }وك عن سِبيِل اللِّه يِضلُّوِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض{: ويقول ]يوسف
  .فادحكبير  هذا خطأ األصل في اإلنسان حب الخير

وَأعتَدنَا { :بقوله توعدهم ولهذا ]سورة النساء) ٣٧([ }ا آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِهويكْتُمون م{ :هاهنا وقال 
 ويكتمها عليه اهللا نعمة يستر فالبخيل ،والتغطية الستر هو والكفر ]سورة النساء) ٣٧([ }ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًا

  .عليه اهللا لنعم كافر فهو ويجحدها

 هذه السلف بعض حمل وقد )٢٠())عليه أثرها يظهر أن أحب عبد على نعمة أنعم إذا اهللا إن((: الحديث وفي

 وال ،ذلك وكتمانهم -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فةص من عندهم الذي ملْالِع بإظهار اليهود بخل على اآلية

 ذلك في داخالً بالعلم البخل كان وإن ،بالمال البخل في السياق أن والظاهر لذلك، محتملة اآلية أن شك

 :قوله وهي ،بعدها التي اآلية لكوكذ ،والضعفاء األقارب على اإلنفاق في الكالم سياق فإن األولى؛ بطريق

  .]سورة النساء) ٣٨([ }ِفقُون َأموالَهم ِرَئاء النَّاِسوالَِّذين ين{

   هما احتملت معنيين هنااآليةف هي من مزايا هذا التفسير، -رحمه اهللا-هذه الطريقة التي سلكها ابن كثير 

 حهذه طريقة من طرق الترجي أنه البخل بالمال بداللة السياق، وفرجح ابن كثير، بالمال والبخل بالعلمالبخل 
 لذلك  أحد هذه المعاني، السياق ما يدل على رجحانمعنيين فأكثر ويكون فيمحتملة ية وذلك أن تكون اآل

 إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين ها في-عز وجل-ذكر اهللا  التي قبلها  المال؛ ألن اآلية هناالمراد: قال
سان واإلنفاق والبذل حيمنعون هذا اإل يعني ]سورة النساء) ٣٧([ }الَِّذين يبخَلُون{: وابن السبيل إلى آخره، ثم قال

ِإن اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة وِإن تَك حسنَةً يضاِعفْها ويْؤِت ِمن لَّدنْه َأجرا { : قال بعد ذلكوما أشبه ذلك، ثم
قُون َأموالَهم ِرَئاء النَّاِس والَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم والَِّذين ينِف{ : ذلك وقال قبل]سورة النساء) ٤٠([ }عِظيما
 -تبارك وتعالى-ذكر المانعين وذكر الباذلين الذين يكون بذلهم لغير وجه اهللا هو ف ]سورة النساء) ٣٨([ }اآلِخِر

 وهو أيضاً ظاهر كالم ابن ،لهالمعنى أعم من هذا كإن كان في المال، وها اآلية في الوسط فدل على أنوهذه 
 بطريق ذلك في داخالً بالعلم البخل كان وإن بالمال البخل في السياق أن والظاهر " :سبق وقالكثير كما 

وهذه من فضائل العلم ، ببذله واإلنفاق منه  كثرةيزيد بل إنه ،ئاً فبذل العلم ال يخسر اإلنسان منه شي"األولى
يبخلون ويأمرون الناس  فهم  كاليهودقد يجتمع هذا في الطائفة الواحدةو ،يعاً المال، فاآلية تشمل هذا جمعلى

 وقد يكتمون ما آتاهم اهللا من فضله من العطاء واإلنعام ،بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله من العلم
 اآلخر  في طائفة والبعضفي شخص، وقد يوجد بعضههذا وقد يوجد ، هواإلفضال في دنياهم من المال وغير

  .في طائفة أخرى

  وتجد،لى الناس إ وبكل نفع متعد يبخلون بالعلمها في أناسقد تجدمة مذموالوصاف األهذه والمقصود أن 

أقرأ عليك القرآن، أن أريد :  له قلتَ فإذا شيئاً إال بشيء،مال يعلِّ وصدر منه فائدة تال يمكن أنالواحد منهم 
 التعامل مع أجيد: ما الذي تجيده؟ فإن قلت مثالًو:  قال لك، مال ليس لدي:وإذا قلتكم تدفع؟ و: قال

تعلمني القيادة، أو توصلني إلى عملي أو  أو على أن تعلمني الكمبيوتر، على أن ،إذن اقرأ:  قال لكالكمبيوتر،
                                     

) ٢٣٥ص  / ١٢ج ) (٥٤١٧(وابن حبـان   ) ٧٥ص   / ٤ج  ) (٣٦٥٣(وفي األوسط   ) ١٣٥ص   / ١٨ج  ) (١٤٩٩١(أخرجه الطبراني في الكبير      - 20

 ).١٧١٢(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 
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قد يبخل ه إلى درجة أن،  شيئاً إال بمقابلوايبذل أن يمكن ال هؤالء الذين يبخلونفالمقصود أن مثل نحو هذا، 
  !. من أجل غيرك؟تجهد نفسكماذا أنت ل: يقول في يبذلذعلى ال وربما أنكر عليك حتى بالفتوى،

عنده  كان  وإذا،يخرجهاأن بحيث إذا وجد المعلومة ال يمكن ة فيه الروح متأصل هكون هذومن الناس من ت
لع عليها أحد ولو كان من  يطّوالشيئاً، وال يدري عنها أحد  ربما ال تراها الشمس مخطوطات تنفع الناس

  .أخص الناس

 فإنك  في كالمه بعض النفائس التي حصلها بالتعب وجرد المطوالتتوجدومن الناس من إذا اضطر فكتب و
نقلتها من : ال يعزوها إلى المصادر؛ لئال يوقف على مكانها بحيث إذا نقلها أحد أو استفاد منها يقولتجده 

ويكْتُمون ما آتَاهم اللّه ِمن { : وصوره أراده اهللا بقولهفهذا من ألوان البخل  هو،من كتابه أي الكتاب الفالني،
يكتم  كأن يكون غنياً ف، بها على اإلنسان-عز وجل-ي ينعم اهللا تجحود النعم ال ومنه ]سورة النساء) ٣٧([ }فَضِلِه

هذا اإلنسان في عافية في بدنه ويظهر ، وقد يكون ؟عندي شيءليس محتاج، أما  وأنا فقير: ذلك وربما يقول
، ومن أبسط األمثلة التي تتكرر دائماً حال يكتم ذلك ويجحدهخالف ذلك، وقد يكون في نعمة من النعم و
إذا خرج من االختبار الطالب الذي ال يجارى وال يبارى تجد  الطالب في المدارس والجامعات واالختبارات،

حصل على درجة ون لحاله ثم يتبين أنه قُّ ويِر فيرثي له أضعف الطالبأنه لم يحسن اإلجابةيشتكي يولول و
،  هذا جحود لنعمة اهللا وما علم أنالدكتوراه، إلى أن تخرج من ةبتدائيالاألولى االسنة ذا ديدنه من كوهكاملة 

جحد ا أن ي أم،ليسكتعين فخاف من الين افإذا ك ]سورة الضحى) ١١([ }وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ{ :واهللا يقول
  . ويكذب فهذا ال يجوز-عز وجل-نعمة اهللا 

 سطراً في األخير ال أبِق: يقولكتابة الرسائل الجامعية مثالً ففي يتواصى ومن أمثلة ذلك أنك تجد بعضهم 

 شتغل علىاترك آخر سطر وأوصيك ب فبعملية التحقيق قبل البدء  المخطوطييضتب من  ال بد وبما أنهتكتبه،

 ت مضوقد اهللا إلى اآلن ما انتهيت من تبييض المخطوط،و: ك فقل لهكملها تحقيقاً وكل من سألأالرسالة و
 بهذا أن يريد لكنه ثالث سنوات، وليس شهرينيمكن أن يتم خالل تبييض المخطوط  ثالث سنوات، وعليه

  .مد هللا على ما يسر والح وعافيةخيرفي  أنا : قلداعي لمثل هذا الكالم،ال : ، فأقوليدفع العين

 ذكرفإنه  ]سورة النساء) ٣٨([ }والَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِرَئاء النَّاِس{ :قوله وهي بعدها التي اآلية لكوكذ

 مدحواي وأن السمعة بإعطائهم يقصدون نالذي المرائين الباذلين ذكر ثم البخالء، وهم المذمومين الممسكين

: وهم النار، بهم رتسج من أول هم الذين الثالثة فيه الذي حديثال وفي اهللا، وجه بذلك يريدون وال بالكرم،

 إال فيه ينفق أن تحب شيء من تركت ما: المال صاحب يقول(( بأعمالهم ونءالمرا والمنفق والغازي العالم

 الدنيا في ءكجزا أخذت فقد: أي، قيل فقد جواد: يقال أن أردت إنما كذبت؛: اهللا فيقول، سبيلك في أنفقت

 ]سورة النساء) ٣٨([ اآلية }والَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر{ : تعالىقال ولهذا )٢١())بفعلك أردت الذي وهو

 لهم لسو فإنه الشيطان وجهها على الطاعة فعل عن وعدولهم القبيح هذا صنيعهم على حملهم إنما: أي

  .]سورة النساء) ٣٨([ }ومن يكُِن الشَّيطَان لَه قَِرينًا فَساء ِقِرينًا{ لقبائحا لهم فحسن وقارنهم لهم وأملى

                                     
 ).١٥١٣ص  / ٣ج ) (١٩٠٥ ( النار باب من قاتل للرياء والسمعة استحق-أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 21
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 ]سورة النساء) ٣٩([ اآلية }وماذَا علَيِهم لَو آمنُواْ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وَأنفَقُواْ ِمما رزقَهم اللّه{ :تعالى قال مث

 واإليمان اإلخالص إلى الرياء عن وعدلُوا الحميدة الطريق وسلكوااهللا يضرهم لو آمنوا ب شيء وأي: أي

 اهللا يحبها التي الوجوه في اهللا رزقهم مما وأنفقوا ،عمالً أحسن لمن اآلخرة الدار في موعوده ورجاء باهللا

  .؟ويرضاها

 بمن وعليم ،والفاسدة الصالحة بنياتهم عليم وهو :أي ]سورة النساء) ٣٩([ }وكَان اللّه ِبِهم عِليما{ :وقوله

 الخذالن يستحق وبمن ،عنه به يرضى صالح لعمل ضهويقي رشده ويلهمه فيوفقه منهم التوفيق يستحق

 باهللا عياذاً ،واآلخرة الدنيا في وخَِسر خاب فقد بابه عن طُِرد من الذي اإللهي األعظمالجناب  عن والطرد

  .ذلك من



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )١٤(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .به أجمعيناصحأالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و

لّه الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة وِإن تَك حسنَةً يضاِعفْها ِإن ال{ : في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
يومِئٍذ يود  *فَكَيفَ ِإذَا ِجْئنَا ِمن كُلِّ أمٍة ِبشَِهيٍد وِجْئنَا ِبك علَى هُؤالء شَِهيدا *ويْؤِت ِمن لَّدنْه َأجرا عِظيما
ساْ الروصعواْ وكَفَر ِديثًاالَِّذينح اللّه ونكْتُمالَ يو ضاَألر ى ِبِهموتُس سورة النساء) ٤٢-٤٠([ }وَل لَو[.  

 ويضاعفهاله  يوفيها بل ذرة مثقال وال خردل حبة مثقال القيامة يوم عباده من عبداً يظلم ال أنه تعالى يخبر

  .]سورة األنبياء) ٤٧([اآلية  }ونَضع الْمواِزين الِْقسطَ{ :تعالى قال كما حسنة كانت إن له

 ِفي َأو صخْرٍة ِفي فَتَكُن خَردٍل ِمن حبٍة ِمثْقَاَل تَك ِإن ِإنَّها بنَي يا{: قال أنه لقمان عن مخبرا تعالى وقال

مِئٍذ يصدر النَّاس َأشْتَاتًا يو{ :تعالى وقال ]لقمانسورة ) ١٦([  اآلية}اللَّه ِبها يْأِت األرِض ِفي َأو السماواِت
مالَهما َأعورلِّي* هرا يرٍة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يفَم *هرا يٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يمسورة الزلزلة) ٨-٦([ }و[.  

 -  اهللا عليه وسلمصلى- اهللا رسول عن -رضي اهللا تعالى عنه- الخُدري سِعيٍد أبي عن الصحيحين وفي

 خردل حبة مثقاَل قلبه في وجدتم فَمن ارِجعوا،: -عز وجل- اهللا فيقول((: وفيه الطويِل الشفاعة حديث في

 النار، من فأخرجوه إيمان من ذرة مثقال أدنى ىـأدن أدنى((: لفظ وفي ))النار من فأخرجوه إيمان من

سورة ) ٤٠([  اآلية}ِإن اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة{ :شئتم إن واءاقر: سعيد أبو يقول ثم ))اًكثيرً اخلق فيخرجون
]النساء

)١(. 

 فأما ]سورة النساء) ٤٠([ }ِإن تَك حسنَةً يضاِعفْهاِإن اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة و{ :قوله في جبيٍر بن سعيد عنو

 أن الصحيح بالحديث له استدل وقد، أبداً النار من يخرج وال القيامة يوم العذاب عنه فيخفف المشرك

 نفعته فهل ،وينصرك يحوطك كان طالب أباعمك  إن اهللا، رسول يا: قال -رضي اهللا تعالى عنه- العباس

  .)٢())النار من األسفل الدرك في لكان أنا ولوال ،نار من ضحضاح في هو نعم((: قال بشيء؟

     أنس عنمسنده  في الطَّيالِسي داود أبو رواه ما بدليل الكفار دون من طالب يبأب خاصاً هذا يكون وقد

 يثاب ،حسنة المؤمن يظلم ال اهللا إن((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه-

                                     
ومسلم في كتاب   ) ٢٧٢٧ص   / ٦ج  ) (٧٠٧٢ (باب كالم الرب عز و جل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم           -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 1

 ).١٦ص  / ٣ج ) (١١١٤٣(وبعض ألفاظه في مسند أحمد ) ١٨٠ص  / ١ج ) (١٩٣ (باب أدني أهل الجنة منزلة فيها -اإليمان 

    باب شفاعة النبي    -ومسلم في كتاب اإليمان     ) ١٤٠٨ص   / ٣ج  ) (٣٦٧٠( باب قصة أبي طالب      –  فضائل الصحابة  أخرجه البخاري في كتاب    - 2

  ).١٩٤ص  / ١ج ) (٢٠٩ ( ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه-صلى اهللا عليه و سلم-
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 يكن لم القيامة يوم انك فإذا الدنيا في بها فيطعم الكافر وأما اآلخرة، في بها ويجزى الدنيا في الرزق عليها

  .)٣())حسنة له

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

قراءة أهل  ]سورة النساء) ٤٠([ }ِإن اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة وِإن تَك حسنَةً يضاِعفْها{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
وعلى ، ةهنا تام" كان"فتكون  ، يعني وإن توجد) يضاعفها تك حسنةٌوإن( حسنة هكذا  قيالحجاز بالرفع

على ، ه حسنة يضاعفهاعلتُ وإن تك ِف أي]سورة النساء) ٤٠([ }تَك حسنَةً يضاِعفْهاوِإن {قراءة غيرهم كما هنا 
  .ناقصة" كان"أن 

 بأن اإلنسان الكافر قد يخفف عنه -رحمه اهللا-ر قول سعيد بن جبيه ذكرو هنا -رحمه اهللا-وكالم ابن كثير 
يطعم بها في بناء على حديث أنس أن الكافر ، وهل يختص ذلك بأبي طالب العذاب في اآلخرة بسبب حسناته

 يعطيه -عز وجل-هذا يحصل للكافر في الدنيا؛ ألن اهللا : وافي يوم القيامة وليس له حسنة يقال فيهالدنيا ثم ي
 عنه بعض المكاره بسبب هذه الحسنات فيوافي وليس له شيء في اآلخرة مع مالحظة أن بحسناته أو يدفع

الكفار يتفاوتون في كفرهم وبناء عليه يتفاوت عذابهم في النار فليسوا على مرتبة واحدة، ولذلك كانت النار 
* ولَم نَك نُطِْعم الِْمسِكين* لْمصلِّينقَالُوا لَم نَك ِمن ا* ما سلَكَكُم ِفي سقَر{ : يقول-عز وجل-دركات واهللا 

الْخَاِئِضين عم كُنَّا نَخُوضيِن* وِم الدوِبي كُنَّا نُكَذِّبفي إلى آخره فالكفار يتفاوتون  ]سورة المدثر) ٤٦-٤٢([ }و
بعض  و،مانجميع أنواع الموبقات ويحارب أهل اإلي فتجتمع فيه ذه األوصاف تجتمع في بعضهم هفقد هذا

لم  فالموبقات  في بقيةوا لم يقعملكنهالشرك ظلم عظيم  في نوع من الشرك، ووا وقعمغاية ما هنالك أنهالكفار 
أمر ال شك مسألة تفاوتهم في العذاب  في كفرهم وبالتالي فيتفاوتون فهم ، أهل اإليمان أو نحو ذلكوايحارب

فإنه يكون بسبب شفاعة نيا، وأما ما يحصل ألبي طالب تعجل لهم في الدفإنها فيه، ولكن بالنسبة للحسنات 
  الشفاعةها أمر معلوم ومنها وهي شفاعة خاصة، والكالم في الشفاعة وأنواع-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 ألبي طالب خاصة -صلى اهللا عليه وسلم- وشفاعة النبي -صلى اهللا عليه وسلم- خاصة بالنبي  وهيالعظمى

لف  واألنبياء وأهل اإليمان وإن اختُ-صلى اهللا عليه وسلم- أخرى يشترك فيها النبي وهناك شفاعاتأيضاً، 
في بعضها كالشفاعة ألهل الكبائر والشفاعة لمن استوجب النار أن ال يدخلها والشفاعة لمن دخلها أن يخرج 

  .منها، والشفاعة ألهل الجنة في المراتب العالية، ونحو ذلك

 :قوله في والضحاك، وقتادةُ والحسن جبيٍر، بن وسعيد وِعكِْرمة -تعالى عنهرضي اهللا - هريرة أبو وقال

  .نسأل اهللا رضاه والجنة، الجنة: يعني ]سورة النساء) ٤٠([ }ويْؤِت ِمن لَّدنْه َأجرا عِظيما{

    ويقول ]سورة النساء) ٤٠([ }ا عِظيماوِإن تَك حسنَةً يضاِعفْها ويْؤِت ِمن لَّدنْه َأجر{ :-عز وجل-اهللا يقول 

تبارك - ولق وي]سورة األنعام) ١٦٠([ }من جاء ِبالْحسنَِة فَلَه عشْر َأمثَاِلها{ :في هذه المضاعفة -عز وجل-
َئةُ حبٍة اع سنَاِبَل ِفي كُلِّ سنبلٍَة ممثَُل الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه كَمثَِل حبٍة َأنبتَتْ سب{ :-وتعالى

وِإن تَك حسنَةً يضاِعفْها ويْؤِت ِمن {: -سبحانه– وهنا يقول ]سورة البقرة) ٢٦١([} واللّه يضاِعفُ ِلمن يشَاء
                                     

 ٤ج ) (٢٨٠٨ ( باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا واآلخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا-كتاب صفات المنافقين وأحكامهم أخرجه مسلم في  - 3
 ).٢١٦٢ص / 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٣

ق عليه ذلك مما يؤتيه اهللا فهذا األجر العظيم هو كل ما يحصل مما يصد ]سورة النساء) ٤٠([ }لَّدنْه َأجرا عِظيما
  .نعيم الجنة من هذا األجر العظيمو ألوليائه وعباده المؤمنين، -تبارك وتعالى-

 قبلي فقدم ،هريرة ألبيمني  مجالسة أكثر أحد يكن لم: قال النهدي، عثمان أبي عنوروى ابن أبي حاتم 

: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمعت: قال أنه عنه يأثرون البصرة أهل فإذا بعده وقدمت، حاجاً

 ماو هريرة ألبيمني  مجالسة أكثر أحد كان ما ويحكم،: فقلت ))حسنة ألف ألف الحسنة يضاعف اهللا إن((

 هذا في ألقاه أن الحج إلى فانطلقت حاجاً انطلق قد فوجدته ألحقهفهممت أن ! الحديث هذامنه  سمعت

  .)٤(ثالحدي

 بالبصرة إخواني سمعت هريرة، أبا يا: قلت: قال عثمان أبي عنخرى  من طريق أحاتم أبي ابنورواه 

 ألف ألف بالحسنة يجزي اهللا إن((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللارسول  سمعت: تقول أنكيزعمون 

 بالحسنة يجزي اهللا إن((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللانبي  سمعت بلواهللا : هريرة أبو قالف ))حسنة

  .]سورة التوبة) ٣٨([ }فَما متَاع الْحياِة الدنْيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليٌل{ :اآلية هذه تال ثم ))حسنة ألف ألفي

 يقول ]سورة النساء) ٤١([ }فَكَيفَ ِإذَا ِجْئنَا ِمن كُلِّ أمٍة ِبشَِهيٍد وِجْئنَا ِبك علَى هُؤالء شَِهيدا{ : تعالىوقوله

 من يجيء حين القيامة يوم والحال األمر يكون فكيف: وشأنه أمره وشدة القيامة يوم وله عن مخبرا تعالى

وَأشْرقَِت الَْأرض ِبنُوِر ربها ووِضع الِْكتَاب { :تعالى قال كما -السالم عليهم األنبياء يعني- بشهيد أمة كل
ويوم نَبعثُ ِفي كُلِّ ُأمٍة شَِهيدا علَيِهم من { :تعالى وقال ]مرسورة الز) ٦٩([ اآلية }وِجيء ِبالنَِّبيين والشُّهداء

سورة النحل) ٨٩([ اآلية }َأنفُِسِهم[.  

صلى اهللا عليه -رسول اهللا  لي قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود بن اهللا عبد عن البخاريوروى 
 من أسمعه أن أحب إني نعم،((: قال ُأنزَل؟ وعليك يكعل أقرأأ اهللا، رسول يا: قلت ))علي اقرأ(( -وسلم

فَكَيفَ ِإذَا ِجْئنَا ِمن كُلِّ أمٍة ِبشَِهيٍد وِجْئنَا ِبك علَى { :اآلية هذه إلى أتيت حتى النساء سورة فقرأت ))غيري
  .)٥(تَذِْرفَان عيناه فإذا ))اآلن حسبك((: قال ]سورة النساء) ٤١([ }هُؤالء شَِهيدا

فار قريش كما قاله هل المراد بهم ك ]سورة النساء) ٤١([ }وِجْئنَا ِبك علَى هُؤالء شَِهيدا{: ارة هنا بقولهاإلش
) ٤٢([ }يومِئٍذ يود الَِّذين كَفَرواْ وعصواْ الرسوَل لَو تُسوى ِبِهم اَألرض{ : ولهذا قال بعدهبعض أهل العلم

  ؟لمراد به األمةأو أن ا ]سورة النساء
:  قبله-تبارك وتعالى-والثاني هو األقرب بداللة قوله  -مرضي اهللا تعالى عنه- قوالن معروفان للسلف

أي شهيداً ] وِجْئنَا ِبك علَى هُؤالء شَِهيدا{: ليكون قوله ]سورة النساء) ٤١([ }نَا ِمن كُلِّ أمٍة ِبشَِهيٍدفَكَيفَ ِإذَا ِجْئ{
عث من ب كل اوالمقصود بها أمة الدعوة فيدخل فيه -صلى اهللا عليه وسلم- وهي أمة محمد ،على هذه األمة

  .ممن أجابوه وممن لم يجيبوه -صلى اهللا عليه وسلم-إليهم النبي 

                                     
 هوإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد و: شعيب األرنؤوط وقال  ) ١٨٧ص   / ٨ج  (وابن أبي شيبة    ) ٥٢١ص   / ٢ج  ) (١٠٧٧٠(أخرجه أحمد    - 4

 .ابن جدعان

صـالة المـسافرين   ومسلم في كتاب ) ١٩٢٥ص  / ٤ج ) (٤٧٦٣ (باب قول المقرئ للقارئ حسبك -أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن   - 5
 .واللفظ للبخاري) ٥٥١ص  / ١ج ) (٨٠٠ ( فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ لالستماع والبكاء عند القراءة والتدبر باب– وقصرها
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) ٤٢([ }تُمون اللّه حِديثًايومِئٍذ يود الَِّذين كَفَرواْ وعصواْ الرسوَل لَو تُسوى ِبِهم اَألرض والَ يكْ{ :تعالى وقوله

 والفضيحة الخزي من بهم يحل وما الموقف أهوال من يرون مما وبلعتهم انشقت لو: أي ]سورة النساء

  .]سورة النبأ) ٤٠([ اآلية }يوم ينظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه{ :كقوله والتوبيخ

القراءة فيه ثالث قراءات متواترة، ف ]سورة النساء) ٤٢([ }اَألرضلَو تُسوى ِبِهم { :هذا الجزء من هذه اآلية
، والقراءة  بتشديد السين وفتح التاء)ى بهم األرضولو تَس( هي قراءة ابن عامر ونافع من السبعة: األولى

 تُسوى ِبِهم لَو{:  والقراءة الثالثة، من غير تشديد)ى بهم األرضلو تَسو( :قراءة حمزة والكسائيالثانية هي 
ضة قراءة األولى والثانيعلى الللمجهول، فبالبناء  }اَألر)ولو تَ( و )ىلو تَسسيعني أن األرض تسوى )ىو 

فيدخلون فيها، ومثل الشيخ محمد   لهم األرض يعني لو تنشق:بعض أهل العلم يقولف عليهم فيتساوون معها،
واهللا تعالى -فسر به هذا قراءات الثالثة بمعنى واحد، وأحسن ما ي يرى أن ال-رحمه اهللا-األمين الشنقيطي 

) ٤٠([ }يوم ينظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه ويقُوُل الْكَاِفر يا لَيتَِني كُنتُ تُرابا{ :-تبارك وتعالى- هو قوله -أعلم

 فكانت كوني تراباً:  ثم قيل لهاالحيواناتوذلك أنه كما ورد في الحديث إذا حصل القصاص بين  ]سورة النبأ
 فال يكون له بقاء وال  فيستوي مع األرضيتمنى عندئذ أن يتحول إلى ترابإنه تراباً، والكافر ينظر إلى ذلك ف

  .وجود كي ال يعذب

 يكتمون وال لوهفع ما بجميع يعترفون بأنهم عنهم راخبإ ]سورة النساء) ٤٢([ }والَ يكْتُمون اللّه حِديثًا{ :وقوله

  .شيئاً منه

 وال فعلوه ما بجميع يعترفون بأنهم عنهم راخب إ]سورة النساء) ٤٢([ }والَ يكْتُمون اللّه حِديثًا{ :وقوله: "يقول

يحتمل أن تكون  ]سورة النساء) ٤٢([ }والَ يكْتُمون اللّه حِديثًا{ : من اآليةهذه الجملةف "شيئاً منه يكتمون
يومِئٍذ يود الَِّذين كَفَرواْ وعصواْ الرسوَل لَو تُسوى ِبِهم اَألرض والَ يكْتُمون { : هكذالى ما قبلهامعطوفة ع
ال يكتمون والثاني أن لو تسوى بهم األرض ، األول أن يتمنون شيئينيعني أنهم  ]سورة النساء) ٤٢([ }اللّه حِديثًا

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو :  محذوف ليكون معنى اآلية هكذاهناك مقدريكون على هذا اهللا، و
  .هذا هو المعنى األول الذي تحتمله اآليةفتسوى بهم األرض ويومئذ ال يكتمون اهللا حديثاً، 

: يكون معنى اآلية هكذا ل، جملة استئنافية]سورة النساء) ٤٢([ }والَ يكْتُمون اللّه حِديثًا {: قوله أن يكونويحتمل

عنهم أنهم ال اهللا األمنية، ثم أخبر هي هذه أي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم األرض، 
  .يكتمون اهللا حديثاً

 معطوف، لكن المعنى مغاير لما سبق، ]سورة النساء) ٤٢([ }والَ يكْتُمون اللّه حِديثًا{: إن قوله: وبعضهم يقول
 الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم األرض وال يتمنىيومئذ يعني أمانيهم،  ذلك من جملة فيكون

عز - ألنهم قد افتضحوا وانكشف أمرهم؛ ألن اهللا يتمنون أنهم لم يكتموا اهللا شيئاًو أي يكتمون اهللا حديثاً،
 أنهم لم يكتموا اهللا حديثاً؛ لظهور  يختم على األفواه فتنطق الجوارح فعندئذ يتندمون غاية الندم ويتمنون-وجل

  .-رحمه اهللا-كذبهم، وهذا الذي مال إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

 هو المعنى األول، ويليه المعنى الثاني، ثم المعنى الثالث في -واهللا تعالى أعلم-ولعل أقرب هذه المعاني 
أن اهللا يخبر عنهم أنهم يتمنون لو تسوى بهم األرض، ويخبر عنهم  -واهللا تعالى أعلم-القوة، فيكون المعنى 
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 عن هذه اآلية وعن -رضي اهللا عنه-في ذلك الحين أنهم ال يكتمون اهللا حديثاً، ولهذا سأل رجل ابن عباس 

) ٢٣([ }شِْرِكينواللِّه ربنَا ما كُنَّا م{ :وجه الجمع بينها وبين اآليات الدالة على أنهم يكتمون ويكذبون فيقولون

 أنهم يكتمون في أول -رضي اهللا عنه-، فبين له ابن عباس  ويجحدون ما كانوا يعبدون من قبل]سورة األنعام
الْيوم نَخِْتم علَى َأفْواِهِهم { : كما قال تعالىاألمر ويجحدون وينكرون اإلشراك، ثم بعد ذلك تنطق الجوارح

  .ثم بعد ذلك تنطق ألسنتهم ]سورة يــس) ٦٥([ }هد َأرجلُهم ِبما كَانُوا يكِْسبونوتُكَلِّمنَا َأيِديِهم وتَشْ

: فقال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن إلى رجل جاء: قال جبير بن سعيد عن الرزاق عبدروى و

: قال، اختالف نولك بالشك هو ليس: قال القرآن؟ في أشك ؟هو ما: قال القرآن في علي تختلف أشياء

ثُم لَم تَكُن ِفتْنَتُهم ِإالَّ َأن قَالُواْ واللِّه ربنَا ما كُنَّا { :يقول اهللا أسمع: قال، ذلك من عليك اختلف ما فهات
شِْرِكينِديثًا{ :وقال ]سورة األنعام) ٢٣([ }مح اللّه ونكْتُمالَ يكتموا فقد ]سورة النساء) ٤٢([ }و.  

كُن نَّدعو بل لَّم نَ{:  وقوله تعالى]سورة النحل) ٢٨([ }ما كُنَّا نَعمُل ِمن سوٍء{ :ه هذه اآليات قوله تعالىومما يشب
  .  ونحو ذلك]سورة غافر) ٧٤([ }ِمن قَبُل شَيًئا

 ]سورة األنعام) ٢٣([ } ما كُنَّا مشِْرِكينثُم لَم تَكُن ِفتْنَتُهم ِإالَّ َأن قَالُواْ واللِّه ربنَا{ :قوله أما: عباس ابن فقال 

وال  ،يغفره أن ذنب يتعاظمه وال الذنوب ويغفر ،اإلسالم ألهل إال يغفر ال اهللا أن القيامة يوم رأوا لما فإنهم
 ،لهم فريغ أن رجاء ]سورة األنعام) ٢٣([ }واللِّه ربنَا ما كُنَّا مشِْرِكين{ :فقالوا المشركون، جحديغفر شركاً، 

يود الَِّذين كَفَرواْ وعصواْ { :ذلك فعند يعملون كانوا بما وأرجلهم أيديهم وتكلمت أفواههم على اهللا فختم
  .]سورة النساء) ٤٢([ }الرسوَل لَو تُسوى ِبِهم اَألرض والَ يكْتُمون اللّه حِديثًا

ربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل حتَّى يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْ{
 ماء تَغْتَِسلُواْ وِإن كُنتُم مرضى َأو علَى سفٍَر َأو جاء َأحد منكُم من الْغَآِئِط َأو الَمستُم النِّساء فَلَم تَِجدواْ

  .]سورة النساء) ٤٣([ }فَتَيممواْ صِعيدا طَيبا فَامسحواْ ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم ِإن اللّه كَان عفُوا غَفُورا

 ما المصلي معه يدري ال الذي السكِْر حال في الصالة فعل عن المؤمنين عباده -تبارك وتعالى- ينهى

  .يقول

 -امرضي اهللا عنه-ابن عباس وإن كان ،  في اآليةروف، وهو المعنى المتبادرمع ال شك أنه السكر

إذا نعس أحدكم وهو ((: في حال مغالبة النعاس كما جاء في الحديثال تقربوا الصالة : والضحاك يقوالن
 )٦())يصلي فليرقدن حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ال يدري لعله يستغفر فيسب نفسه

معنى السكر يخفى عليهم وإنما أرادوا أن يشيروا إلى معنى قد يغفل  معناه أن فهذا المعنى الذي ذكروه ليس
ذهاب العقل  أنه ال يعقل ما يقول، وأما السكر فمعروف وهو أن اإلنسان في حال مغالبة النوم عنه السامع

ذا لم يميز بين نعله ونعل غيره وثوبه إبأنه  -رحمه اهللا-مثل اإلمام أحمد - وحده بعضهم بتعاطي المسكر،
بعض أهل العلم  فهو منه، وإذا أباح السر المكتوم وأفضى بالمكنون: قالف، وحده بعضهم  فهو منهوثوب غيره

                                     
ومسلم ) ٨٧ص  / ١ج ) (٢٠٩ (باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً -أخرجه البخاري في كتاب الوضوء  - 6

 ).٥٤٢ص  / ١ج ) (٧٨٦ (صالة المسافرين وقصرهافي كتاب 
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إذا وصل إلى حال ينتفي عنه العقل تماماً فهذا في حكم المجانين، لكن المراد دون ذلك وهو إذا صار : يقول
  .ويحصل منه بعض الهذيان أو نحو ذلك  كما هو حال من يغالبه النوم مثالً،ينبغييخلط وال يعقل الصالة كما 

 فيتوجه ]سورة النساء) ٤٣([} الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى{:  قال-عز وجل-والذي حملهم على هذا أن اهللا 
إن هؤالء في حال : قال من قالهنا سؤال وهو كيف خاطبهم وهم ال يعقلون والخطاب إنما يتوجه للعاقل؟ ف

صاروا في عالم المجانين وال ل الخطاب ويستطيعون الجواب ولم ينتف العقل عنهم بالكلية وإال  فيهيسمعون
الَ تَقْربواْ {: يقولاهللا يخاطب أهل اإليمان ف؛ فأظن أنه ال حاجة لشيء من هذاني أ، إال يتوجه إليهم خطاب

إنما يخاطب أهل و  يعني أنه خاطبهم حال سكرهم الفهذا الخطاب ]سورة النساء) ٤٣([} الصالَةَ وَأنتُم سكَارى
 وإنما هو خطاب عام ،فالخطاب لم يتوجه إليهم في حال السكر -وهذا قبل تحريم الخمر-عاماً خطاباً اإليمان 
  . واهللا تعالى أعلم، التي ذكروها فال حاجة لمثل تلك المحامل،لألمة

  .المساجدالتي هي  هالامح قربان وعن 

الذي ال  في  عن فعل الصالة في حال السكر-رحمه اهللا-على كل حال هذا القول الذي قاله الحافظ ابن كثير 
تاد ال يسكر بالشرب المعمن الناس من حيث إن إذا كان يدري ما يقول  لكن ،يدري معه المصلي ما يقول
ال تقربوا : ، وألنه لم يقلالنهي ألنه ليس بسكراني خالً ف فمثل هذا ال يكون داالذي اعتاد عليه إال إذا زاد

  فالذين يشربون أنواعاً من الخمور]سورة النساء) ٤٣([} وَأنتُم سكَارى{: الصالة إذا شربتم الخمر، وإنما قال

 وهذا ، في النهيال تسكرهم إما لكميتها وإما لنوعها وإما لحال قامت بهم من اإلدمان واالعتياد غير داخلينو
مرحلة من المراحل ه كانت الكبائر، فهذ بل ذلك من ال يجوز، شرب الخمر حرامن إفقبل تحريم السكر، وإال 

 صالتهإن : فإننا نقول صلىفلكن لو جاء إنسان وعصى اهللا ورسوله وشرب الخمر وسكر ، قبل التحريم

  .اقتضاء النهي الفساد باطلة، وهذا أوضح مثال على

 )٤٣([ } تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍلالَ{: في قوله تعالى

 الصالة فعل عن المؤمنين عباده -تبارك وتعالى- ينهى": -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير يقول  ]سورة النساء

وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب إال أن  يقول ما المصلي معه يدري ال الذي السكِْر حال في
  ."يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث

هل المعنى } والَ جنُبا{ :قولهلكن  -هذا هو المعنى المتبادر- يعني ال تتلبسوا بها }الَ تَقْربواْ الصالَةَ{: قوله
التي هي المعنى ال تقربوا محال الصالة  أم أن -كما يقول أبو حنيفة-وال تتلبسوا بها وأنتم في حال الجنابة 

  ؟كارى وال جنباً إال عابري سبيلوأنتم سد المساج
أنه معطوف  فإن هذا القول يقويه الصالة وأنتم في حال جنابةال تتلبسوا ب أي }والَ جنُبا{ :قالعلى قول من 
كما يقوي هذا حال سكر وال تتلبسوا بها وأنتم في حال جنابة، ، أي ال تتلبسوا بالصالة وأنتم في على ما قبله
نهي عن التلبس بالصالة لمن  أنه فالمتبادر، ليس المقصود نهي السكران عن قربان محال الصالةالمعنى أنه 
  .أي ال تتلبسوا بالصالة في هاتين الحالتين ولمن كان سكراناً، كان جنباً

ق بين أنه فره يضعففإن هذا القول  ال تقربوا محال الصالةإن المعنى  :}والَ جنُبا{ : في قولهومن قال
  يكونيتأتى أنحيث ال  ] النساءسورة) ٤٣([ }ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل{ : ويقويه أنه قالالمعطوف والمعطوف عليه
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 أي أن ،لصالة وهو المسجد وإنما المراد محل ا،الصالة ] النساءسورة) ٤٣([ }ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل{:  بقولهالمراد
واهللا تعالى -كان عابر سبيل، وهذا المعنى أظنه أقرب ه إال إذا المكث في دخول المسجد وممنوع منالجنب 
والَ { :لهذا يقال، ووإذا كان ممنوعاً من المكث في المسجد فمنعه من التلبس بالصالة من باب أولى ،-أعلم
  .ا محالها أيضاً إال عابري سبيل، واهللا أعلم وال تقربوجنابة ال تتلبسوا بها في حال ال: أي}جنُبا

 : تعالىقوله عند البقرة، سورة في ذكرناه الذي الحديث  عليهدلَّ كما الخمر تحريم قبل هذا كان وقد

 على تالها -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فإن ]سورة البقرة) ٢١٩([ اآلية }ك عِن الْخَمِر والْميِسِريسَألُونَ{

 في لنا بين اللهم: فقال عليه، تالها اآلية، هذه نزلت فلما ،شافياً بياناً الخمر في لنا بين اللهم: فقال عمر،

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإنَّما { :قوله نزل فلما الصلوات أوقات في الخمر يشربون ال فكانوا ،شافياً بياناً الخمر
ِسريالْمو رالْخَمونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع نم سِرج الَماَألزو اباَألنصسورة المائدة) ٩٠([ } و[   

  .)٧( انتهينا انتهينا:-ضي اهللا عنهر–  فقال عمر]سورة المائدة) ٩١([} فَهْل َأنتُم منتَهون{ :إلى قوله

ى تَعلَمواْ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى حتَّ{ :النساءي فنزلت اآلية التي ف: ي روايةوف
ا تَقُولُونا ألّ: " إذا قامت الصالة ينادي-صلى اهللا عليه وسلم-فكان منادي رسول اهللا  ]سورة النساء) ٤٣([ }م

  .)٨( لفظ أبي داود"يقربن الصالة سكران

نزلت في :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-نزول هذه اآلية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد وا في سبب وذكر
 وشربنا فأكلنا ،األنصار من وأناساً المهاجرين من أناسا فدعا ،طعاماً األنصار من رجل صنعأربع آيات، 

 أن قبل وذلك األنف، مفْزور دسع فكان سعد، أنف به فَفَزر بعير لَحي رجل فرفع افتخرنا ثم ،سكرنا حتى

 ]سورة النساء) ٤٣([ اآلية }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى{: فنزلت الخمر، تحرم

  .)٩(ماجه ابن إال السنَن أهُل ورواه مسلم عند بطوله والحديث

            لنا صنع: قال -رضي اهللا تعالى عنه- البط أبي بن علي عن حاتم أبي ابنروى  :آخر سبب

، فالناً فقدموا الصالةُ وحضرِت ،منا الخمر فأخذت ،الخمر من وسقانا فدعانا ،طعاماً عوف بن الرحمن عبد
ِذين يا َأيها الَّ{ :تعالى اهللا فأنزل، تعبدون ما نعبد ونحن تعبدون ما أعبد ما الكافرون، أيها يا قل: فقرأ: قال

ا تَقُولُونواْ ملَمتَع تَّىى حكَارس َأنتُمالَةَ وواْ الصبنُواْ الَ تَقْرحاتم أبي ابن رواه هكذا، ]سورة النساء) ٤٣([ }آم، 
  .)١٠(صحيح حسن: وقال الترمذي رواه وكذا

                                     
والنسائي في ) ٢٥٣ص  / ٥ج ) (٣٠٤٩( تفسير سورة المائدة  باب-صلى اهللا عليه وسلم- تفسير القرآن عن رسول اهللا أخرجه الترمذي في كتاب - 7

 إسناده صحيح رجاله ثقات : وقال شعيب األرنؤوط) ٥٣ص  / ١ج ) (٣٧٨(وأحمد ) ٢٨٦ص  / ٨ج ) (٥٥٤٠ (باب تحريم الخمر -كتاب األشربة 
 .رجال الشيخين غير خلف بن الوليد

وصححه األلباني فـي  ) ٥٣ص  /١ج ) (٣٧٨(وأحمد ) ٣٦٤ص  / ٣ج ) (٣٦٧٢ (الخمرتحريم ي باب ف  -أخرجه أبو داود في كتاب األشربة        - 8
 ).٣٦٧٠(صحيح أبي داود برقم 

إسناده حسن، وبعض هذا الحديث في : وقال شعيب األرنؤوط) ٢٨٥ص  / ٨ج ) (١٧٧٨٨(والبيهقي )  ١٨٥ص  / ١ج ) (١٦١٤(أخرجه أحمد  - 9
 -رضي اهللا عنه- في فضل سعد بن أبي وقاص  باب -رضي اهللا تعالى عنهم   -فضائل الصحابة   اب  صحيح مسلم بألفاظ أخرى ورواه مختصراً في كت       

 ).١٨٧٦ص  / ٤ج ) (١٧٤٨(

وصححه ) ٢٣٨ص   / ٥ج  ) (٣٠٢٦( باب تفسير سورة النساء      -صلى اهللا عليه وسلم   -كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا       أخرجه الترمذي في     - 10
 ).٣٠٢٦(األلباني في صحيح الترمذي برقم 
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 وسلم لى اهللاهللا أعلم، وصو، ، ومن الذي وقع له ذلكئكيف قرو ئاختالف في الروايات فيما قرهناك 
  . أجمعين، والحمد هللا رب العالمين وعلى آله وصحبه، على نبينا محمدوبارك
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )١٥(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى اهللا وسلم وبارك على نب،الحمد هللا رب العالمين

 يقال ما أحسن هذا ]سورة النساء) ٤٣([ }لُونحتَّى تَعلَمواْ ما تَقُو{ :وقوله :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  .فيها وخشوعه تدبره وعدم القراءة في تخليط فيه المخمور فإن يقول ما يدري ال الذي نهأ السكران حد في

 إذا(( :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- أنس عن أحمد اإلمامروى  وقد

 ورواه ،مسلم دون البخاري بإخراجه انفرد )١())يقول ما يعلم حتى منفلي نصرففلي يصلي وهو أحدكم نعس
  .)٢())نفسه فيسب يستغفر يذهب فلعله(( :الحديث ألفاظ بعض وفي ،هو والنسائي

   عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى  ]سورة النساء) ٤٣([ }والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل حتَّى تَغْتَِسلُواْ{ :وقوله

 ال: قال ]سورة النساء) ٤٣([ }والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل حتَّى تَغْتَِسلُواْ{: قوله في -مارضي اهللا تعالى عنه-
  .تجلس وال اًمر به تمر: قال سبيل، عابري إال جنب وأنتم المسجد تدخلوا

 المسيِب بن وسعيد -م اهللا تعالى عنهرضي- عبيدة وأبي وأنس مسعود بن اهللا عبد عن وروي: قال ثم

 دينار، بن وعمرو مالك، وأبي أسلم، بن وزيد النَّخَعي وإبراهيم ومسروق، ومجاهد، وعطاء، الضحى، وأبي

  .ذلك نحو وقتادة شهاب، وابن األنصاري، سعيد بن ويحيى البصري، والحسن وِعكِْرمة، ،عتَيبة بن والحكم

  :رحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدبسم اهللا ال

أنه يحتمل  في الدرس السابق ذكرنا ]سورة النساء) ٤٣([ }والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
فيه، وهذا هو وا كثوال تماعبروا  ف سبيلي عابرواتكونمحال الصالة إال أن  أي ال تقربوا : األول:معنيين

ال : أي ]سورة النساء) ٤٣([ }الَ تَقْربواْ الصالَةَ{: يكون قوله تعالىعليه و -واهللا تعالى أعلم-المعنى المتبادر 
هو  و-مرضي اهللا تعالى عنه-من السلف  هذا المعنى الذي نقله عن كثيرو في حال السكر، تتلبسوا بها وأنتم

 واهللا تعالى ، هو األقرب-رحمه اهللا-تيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري اخهو  ومذهب مالك والشافعي،
  .أعلم

 ]سورة النساء) ٤٣([ }والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل{: قالأهل العلم من جمع بين هذا وهذا فمن : المعنى الثانيو

  .سبيل عابرمن كان في حال طهارة إال إال وأنتم  -أي المساجد–ها تقربوا محالَّال الصالة وال تتلبسوا ب :أي

                                     
ومسلم )  ٨٧ص  / ١ج ) (٢٠٩ (باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً - أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - 1

ج ) (٧٨٦ (آن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلكباب أمر من نعس في صالته أو استعجم عليه القر - صالة المسافرين وقصرهافي كتاب 
   )١٤٢ص  / ٣ج ) (١٢٤٦٩(ألحمد )) فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول((: ولفظ) ٥٤٢ص  / ١
ومسلم ) ٨٧ص  / ١ج ) (٢٠٩ (باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً -هذا لفظ البخاري في كتاب الوضوء  - 2

ج ) (٧٨٦ (باب أمر من نعس في صالته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك - صالة المسافرين وقصرهافي كتاب 
 ).٥٤٢ص  / ١
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ال تتلبسوا إن المعنى : بالتلبس في كليهما فقال ]سورة النساء) ٤٣([ }الَ تَقْربواْ الصالَةَ{ : قوله تعالىمن فسرو
يجوز له في هذه الحالة  : قالوا-ين مسافريعني – سبيلي ابرع الجنابة إال أن تكونوا الو بها في حال السكر

كأن كل من فقد الماء حقيقة أو حكماً  هو ليرد على هذا أن التيمم ال يختص بالمسافر وإنماكن  لأن يتيمم،
  .السفر في و لبرد ونحوه فإنه يتيمم سواء كان في الحضر أعجز عن استعمالهيكون 

كان مسافراً،  أن تكون هذه الحال لمن ؛ ألن الغالب تغليباًكر عابر السبيل ذُإنه: بالقولأولئك يمكن أن يجيبوا و
  . وإال فهو يشمل المسافر وغيرهعبر بالغالبلهذا و ،مظنة احتياج الماء وعدم التمكن منهالمسافر ف

 }الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى{ : أي،األول  هو المعنى-واهللا تعالى أعلم-الذي يظهر فوعلى كل حال 

هذا : أي ]سورة النساء) ٤٣([ }والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل{  حال السكرعني ال تتلبسوا بها فيي ]سورة النساء) ٤٣([
  .، واهللا تعالى أعلم فإنه يجوز له ذلكالة إال إذا كان اإلنسان عابراًمحال الصنهي عن المكث في 

 سورة) ٤٣([ }ِري سِبيٍلوالَ جنُبا ِإالَّ عاِب{ :-عز وجل- اهللا قول عن حِبيٍب أبي بن يِزيدروى ابن جرير عن و

 الماء دونيفير عندهم، ماء وال جنابة تصيبهم فكانت المسجد في أبوابهم كانت األنصار من رجاالً أن ]النساء

  .]سورة النساء) ٤٣([ }والَ جنُبا ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل{: اهللا فأنزل المسجد في إال ممراً يجدون وال

صلى - اهللا رسول أن البخاري صحيح في ثبت ما -رحمه اهللا- حِبيٍب يأب بن يزيد قاله ما لصحة ويشهد
      حياته آخر في قاله وهذا )٣())بكر أبي خَوخةَ إال المسجد في خوخة كل سدوا((: قال -اهللا عليه وسلم

 في الدخول إلى ويحتاج بعده األمر سيلي -رضي اهللا عنه- بكر أبا أن منه علماً -صلى اهللا عليه وسلم-

رضي - بابه إال المسجد إلى الشارعة األبواب بسد فأمر للمسلمين، يصلح فيما المهمة لألمور كثيراً لمسجدا
 في ثبت ما وابوالص ،خطأ فهو السنن بعض في وقع كما )٤())علي باب إال((: روى ومن -اهللا تعالى عنه

  .الصحيح

صلى اهللا عليه - اهللا رسول لي قال :قالت -اعنهتعالى رضي اهللا - عائشة عن مسلم صحيح في ثبت وقد
  .)٥())يدك في ليست حيضتك إن((: فقال حائض إني: فقلت ))المسجد من رةمالخُ ناوليني((: -وسلم

 واهللا ،معناها في والنفساء المسجد في الحائض مرور جواز على داللة ففيه ،مثله هريرة أبي عن وله

  .أعلم

ى سفٍَر َأو جاء َأحد منكُم من الْغَآِئِط َأو الَمستُم النِّساء فَلَم تَِجدواْ ماء وِإن كُنتُم مرضى َأو علَ{ :وقوله
 الماء استعمال من معه يخاف الذي فهو للتيمم المبيح المرض أما ]سورة النساء) ٤٣([} تَيممواْ صِعيدا طَيبافَ

 والسفر ،اآلية لعموم المرض بمجرد التيمم جوز من ماءالعل ومن، البرء تطويل أو شَينه أو عضو فوات

  .والقصير الطويل بين فيه فرق وال معروف

                                     
رضي اهللا -الصحابة  فضائل ومسلم في كتاب) ١٧٨ص  / ١ج ) (٤٥٥(باب الخوخة والممر في المسجد     -أخرجه البخاري في أبواب المساجد       - 3

 ).١٨٥٤ص  / ٤ج ) (٢٣٨٢ (-رضي اهللا عنه- باب من فضائل أبي بكر الصديق -تعالى عنهم

وضعفه األلباني في المشكاة ) ٦٤١ص  / ٥ج ) (٣٧٣٢ (-رضي اهللا عنه-مناقب علي بن أبي طالب  باب   –أخرجه الترمذي في كتاب المناقب       - 4
 ).٦٠٩٦(برقم 

 / ١ج ) (٢٩٨(باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه     -الحيض  أخرجه مسلم في كتاب      - 5

 ).٢٤٤ص 
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كان إذا اً سفريعتبر : يقالفال   بمسافةال يحدأنه ي أ" والقصير الطويل بين فيه فرق وال: "قوله في السفر
 ، والسفر أطلق السفر-عز وجل- اهللاال يقال ذلك؛ ألن  أعني ، فالز فيه القصر يجلمإن ويجوز فيه القصر 

  .ما إلى ذلكو فيها للمسافر من قصر وجمع -عز وجل- تحصل به الرخص التي رخص اهللا كما هو معروف

ماء وِإن كُنتُم مرضى َأو علَى سفٍَر َأو جاء َأحد منكُم من الْغَآِئِط َأو الَمستُم النِّساء فَلَم تَِجدواْ { : تعالىقوله
 متعاطفة، إن كنتم مرضى -عز وجل-التي ذكرها اهللا هذه األمور  ]سورة النساء) ٤٣([} تَيممواْ صِعيدا طَيبافَ
 -رحمه اهللا-ابن كثير المرض هو المرض الذي يبيح التيمم، والذي ذكر ضابطه الحافظ فعلى سفر،  أو

ال يستطيع  المرضمن ا كان اإلنسان في حال مطلق المرض؛ ألن هذه رخصة ترفع المشقة، وذلك إذوليس 
 أن ، أوال يستطيع أن يقوم وال يتوضأ فإنه يتيممبحيث  على السرير يكونكأن  ،معها الوصول إلى الماء

  .للمرض، هذا بالنسبة هذا يتيمم فذلكيصاب بالحروق أو نحو كالذي  من الماء عهبه مرض يتضرر ميكون 

  . وليس مطلق المسافرإذا كان فاقداً للماء  يعني ]سورة المائدة) ٦([} َأو علَى سفٍَر{ :وقوله

المقصود قضاء الحاجة، والغائط هو المكان المطمئن  ]سورة المائدة) ٦([ }َأحد منكُم من الْغَاِئِطَأو جاء { :وقوله
أصله يراد ف وإال المنخفض في األرض، فكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة للتستر فصار يطلق ذلك على الخارج

  .به المحل

  . الكالم عليه إن شاء اهللا تعالىأتي سي]سورة النساء) ٤٣([} اءَأو الَمستُم النِّس{ :وقوله

فَلَم {: هذا القيد في قوله ]سورة النساء) ٤٣([} تَيممواْ صِعيدا طَيبافَلَم تَِجدواْ ماء فَ{ : قال تعالىأن اهللافالمقصود 
اءتَِجداء { فقط رينيخاأللى هل يرجع إ ] النساءسورة) ٤٣([ }واْ مج الْغَاِئِطَأو ننكُم مم داء َأحالنِّس تُمسالَم َأو{ 

 ال هأن أمالمريض يتيمم إن لم يجد الماء  هل بمعنى؟ جميعاً السابقة األمور يرجع إلىم أ ]سورة المائدة) ٦([

  ؟لمرض وليس لفقد الماءمجرد اليتيمم ومع ذلك له أن  لحضر غالباً في ايرتبط بوجود الماء فهو قد يكون
 َأو جاء َأحد منكُم{  فقطيرجع إلى األخيرين ]سورة النساء) ٤٣([ }فَلَم تَِجدواْ ماء{ :قولهن القيد في إ :من قال

على تفسير -فيمن عليه حدث أصغر أو أكبر هذا :  قال]سورة المائدة) ٦([ }من الْغَاِئِط َأو الَمستُم النِّساء
 يتيمم، أما المريضفإنه  ولم يجد الماء من هذا حاله:  بأنه الجماع، فقالوا]سورة المائدة) ٦([ }الَمستُم النِّساء{

من أهل فواجداً للماء، وبالنسبة للمسافر في حال المرض ولو كان وإنما يتيمم  بإطالق والمسافر فإنه ال يتيمم
 فعلى هذا القول يكون القيد -وهذا قول ضعيف-ماء واجداً للمطلقاً ولو كان  التيمم يرخص له: لم من يقولالع

  . باألخيريناًمتعلق

 : فقوله تعالى فيهأن يرجع إلى الجميع، وبالنسبة للمريضمن مانع  أن ذلك ال -واهللا تعالى أعلم-واألقرب 

لذي ال يستطيع القيام من سريره ليتوضأ  وذلك أن احقيقة أو حكماً،  يعني]سورة النساء) ٤٣([ }فَلَم تَِجدواْ ماء{
 منه اًقريب إن لم يجد ماء - توجد لهم أسئلة يستفتون بها عن هذا األمرنوهذا حال كثير من المرضى الذي–
  بأن ال يستطيع أن يمس الماء لعجز أو خوف ضرر من استعماله فإنه لم يجد الماء حكماً أو، حجرتهفي

  .يتيمم

 ومعنى فقدانه حكماً هنا كأن يكون فإنه يتيمم، حقيقة أو حكماً إذا فقد الماء المسافر كذلك }َأو علَى سفٍَر{: قوله
 ومن أمثلة فقدان ،في هذه الحال ليس مطالباً أن يطلبه ف،إال بمنَّةحصل عليه لكن لن يقريباً منه الماء موجوداً 
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لعدم  المشترين له في مكان يستغل الناس فيه يعني ،غلى من السعر المعهودبأ أن يباع الماء حكماً للمسافر
 -على القول الراجح-ال يجب عليه أن يشتري هذا الماء وإنما يتيمم هنا وجود الماء إال عند هذا الذي يبيع، ف

اء وال يوجد  برفع المةالخاصماكينة ل الأن يشغّيستطيع ه ال لكنومن أمثلة ذلك أيضاً أن توجد بئر ونحوها 
 كل هذا ،ونحو ذلكين المفتاح أ يعرف اللكن خزان  يوجد ليس عنده دلو، أولكن بئر  توجد من يقوم بهذا، أو

} تَيممواْ صِعيدا طَيبافَلَم تَِجدواْ ماء فَ{ :ينطبق عليه قوله تعالى وبالتالي للماء حكماًاً  فاقديجعل هذا الشخص

  .]سورة النساء) ٤٣([

 كنى األرض، من المطمئن المكان هو  هناالغائط ]سورة المائدة) ٦([ }َأحد منكُم من الْغَاِئِطَأو جاء { :لهوقو

 )لَمستم(: فقرئ ]سورة النساء) ٤٣([ }َأو الَمستُم النِّساء{ :قوله وأما ،األصغر الحدث وهو التغوط، عن بذلك

   .}الَمستُم{و

  . والقراءة األخرى قراءة البقية،ة حمزة والكسائيالقراءة األولى قراء

ِريضةً فَِنصفُ وِإن طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل َأن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن فَ{ :تعالى لقوله الجماع؛ عن كنايةوهو 
تُمضا فَرنُ{ :تعالى وقال ]سورة البقرة) ٢٣٧([ }مآم ا الَِّذينها َأيِل يِمن قَب نوهطَلَّقْتُم ْؤِمنَاِت ثُمالْم تُموا ِإذَا نَكَح

ِهنلَيع ا لَكُمفَم نوهساَأن تَمونَهتَدٍة تَعِعد سورة األحزاب) ٤٩([ } ِمن[.  

  فيس أن المس واللم، أي وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري-واهللا تعالى أعلم-هذا هو األقرب 

}تُمستم( و}الَمسلكنه قد  ال بشهوة وال بغير شهوة، اللمسنه بمجردإ: كل ذلك في الجماع وال يقال )لَم ،
يناسبها الماء كما يقول الشيخ تقي الشهوة يستحب له إذا لمس بشهوة أن يتوضأ؛ ألن ذلك يحرك الشهوة، و

يناسب حرارة الشهوة أن تطفأ بالماء، فلو أنه توضأ فهذا يستحب، لكن ال يجب : -رحمه اهللا-بن تيمية االدين 
ل ثم يخرج إلى الصالة وال  كان يقب-صلى اهللا عليه وسلم-إال إذا خرج منه شيء، ويدل على هذا أن النبي 

  .أأن تقبيل الزوجة يكون من غير شهوة؟ أبداً، ومع ذلك كان يذهب يصلي وال يتوضظن هل يفيتوضأ، 

سورة ) ٤٣([ }َأو الَمستُم النِّساء{: قوله في -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عنحاتم  أبي ابنروى 
   ،والحسن سوطاو ومجاهد -مارضي اهللا تعالى عنه- كعب بن وأبي علي عن وروي، الجماع: قال ]النساء

  .ذلك نحو حيان نب ومقاتل ،وقتادة والشَّعبي جبير، بن وسعيد ،عمير بن وعبيد

في الصحيحين من حديث عمران بن  ]سورة النساء) ٤٣([ }فَلَم تَِجدواْ ماء فَتَيممواْ صِعيدا طَيبا{ :وقوله تعالى
 في  رأى رجالً معتزالً لم يصلِّ-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -مارضي اهللا تعالى عنه-حصين 

ولكن ، بلى يا رسول اهللا:  قال)) تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟نعك أيا فالن ما من((: القوم فقال
  .)٦())عليك بالصعيد فإنه يكفيك((:  قال،أصابتني جنابة وال ماء

 لقوله ؛صعيد هو التراب فقطوال، قصدك: أي بحفظه اهللا تيممك: العرب تقول، القصد هو اللغة في التيممو
  .]سورة الكهف) ٤٠([ }افَتُصِبح صِعيدا زلَقً{ :تعالى

                                     

ألست برجل ((: دون قوله)  ١٣٠ص  / ١ج ) (٣٣٧(باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء  -أخرجه البخاري في كتاب التيمم     - 6
 ).١١٢ص  / ٢ج ) (٨٥٧ (إعادة الصالة مع الجماعة بعد صالة الرجل لنفسه باب –بسند صحيح في كتاب اإلمامة فهذا عند النسائي )) ؟مسلم
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 ويحتجون على مثل هذا ببعض الروايات التي جاء فيها ،تخصيص الصعيد بالتراب هذا قول لبعض أهل العلم
: وفي بعض الروايات )٧())وجعلت تربتها((: قال -صلى اهللا عليه وسلم-في الخصائص التي ذكرها النبي 

 األرض ))جعلت لي األرض مسجداً وطهوراً(( :ففي قوله، إن المطلق يحمل على المقيد:  فقالوا)٨())ترابها((
وال يجزئ التيمم  المقصود باألرض أي التراب الطاهر، مقيد، فالمطلق محمول على المقيد، و والتربةمطلق

  .بغير ذلك،

 يستدلون على هذا والذين يقولون بأنه يجوز التيمم بما على ظهر األرض من طين وحجارة وما أشبه ذلك
 قال في مفاهيم أنواع كمافال ، ومفهوم اللقب ال عبرة به عند األصوليين، ذكر التراب مفهوم لقب أنابأدلة منه
  :المراقي

  أعـــاله ال يرشـــد إال العلمـــا
  

ــى    ــضعف انتم ــوق ب ــا لمنط   فم
  

  إنما:مثلفما لمنطوق بضعف انتمى يعني :  وقولهه ال يرشد إال العلما يعني النفي واالستثناء،عالأ: قوله ف

  : ، إلى أن قال للحصرفهي

  أضــعفها اللقــب وهــو مــا ُأبــي
  

  مــن دونــه نظــم كــالم العــرب  
  

لو حذفت هذه األسماء لم يفهم الكالم، ف جاء زيد ودخل عمرو،  نحوالكالم يفهم اللقب يستعمل من أجل أنف
 مفهوم هذا ))جعلت تربتها((: فحديثلكن ال يوقف عنده،  فيضطر إليه ،طبوال يكون له وجه يدركه المخا

 :فلما قال )٩())ي النارفما أسفل الكعبين من اإلزار ف((:  مثالً-صلى اهللا عليه وسلم- النبي لقب، مثل قول

مفهوم لقب  اإلزاراإلزار ال يعني أن السراويل والثوب والبشت ال يدخل في ذلك بل الحكم واحد في الجميع، ف
 غير صحيح؛ ألن هذا كالم: الثوب ال أقصره، نقولأنا أقصر اإلزار لكن : يقول اإلنسانفال ال عبرة به، 

 ريعبما أسفل الكعبين فال بد أن : ولذلك لو قال ال بد منه حتى يفهم الكالممفهوم اللقب  واإلزار مفهوم لقب
  : وهذا معنى قول صاحب المراقيبكلمة حتى يفهم المراد،

  أضــعفها اللقــب وهــو مــا ُأبــي
  

  مــن دونــه نظــم كــالم العــرب  
  

: قوله، ف مفيدةأتي بلفظة تفهم الخطاب إال بأن ت يعني ال يمكن أنى ما أبي من دونه نظم الكالم العربي،معنف

صلى - يدل على أنه يتيمم بما على األرض أن النبي، ومما مفهوم لقب على هذا األساس ))جعلت تربتها((
المسألة وع، والكالم في هذه  فهذا نص في هذا الموض،)١٠(على الجدار لرد السالم  ضرب-اهللا عليه وسلم

هذا في اللغة، يعني أنك تقصد ف التيمم بمعنى القصد : هنا-رحمه اهللا-لكن قول الحافظ ابن كثير يطول 
قال به  وهذا ،يدخل فيه التراب والطين والحجارة وما أشبه ذلكقاً ومطل الصعيد، والصعيد هو وجه األرض

ال : ن الزجاج قال وابن األعرابي والزجاج، حتى إمد الفراهيديأئمة كبار من أئمة اللغة مثل الخليل بن أح
 حتى قال ، وأبي حنيفة-رحمه اهللا-ومن أهل العلم من توسع في هذا جداً مثل اإلمام مالك ، أعلم فيه خالفاً

                                     
 ).٣٧١ص  / ١ج ) (٥٢٢ (كتاب المساجد ومواضع الصالةصحيح مسلم في  - 7

 .إسناده صحيح: قال شعيب األرنؤوط ) ٣١٠ص  / ١٤ج ) (٦٤٠٠(صحيح ابن حبان  - 8

 ).٢١٨٢ص  / ٥ج ) (٥٤٥٠ ( باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار- كتاب اللباس أخرجه البخاري في - 9

 ).١٢٩ص  / ١ج ) (٣٣٠(الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصالة  باب التيمم في -صحيح البخاري في كتاب التيمم  - 10
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  وبالجصيتيمم بالزرنيخ: قالوا و-الصناعيوليس المقصود هنا الملح - بالملح نه يجوز أن يتيممإ: بعضهم

  .يجزئ التيمم بها: ، كل هذه األشياء قالواوالنورة بسوالج

تصبح تراباً : أي" ]سورة الكهف) ٤٠([ }فَتُصِبح صِعيدا زلَقًا{ :لقوله تعالى ؛والصعيد هو التراب فقط" :قوله
ل ن أهالذي عليه كثير موهو -مع أن الظاهر المتبادر  -رحمه اهللا- هكذا فسره الحافظ ابن كثير- أملس طيباً

ضاً ال تثبت فيه  أي دح ]سورة الكهف) ٤٠([ }فَتُصِبح صِعيدا زلَقًا{  أن معنى-العلم من أهل اللغة وغيرهم
  . أعلم تعالىاألقدام بل تسوخ، واهللا

صلى اهللا - اهللا رسول قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- اليمان بن حذيفة عن مسلم صحيح في ثبت مالو
 كلها األرض لنا وجعلت ،المالئكة كصفوف صفوفنا جعلت: بثالث الناس لىع فضلنا((: -عليه وسلم

 فلو ،االمتنان مقام في بالتراب الطهورية فخصص )١١())الماء نجد لم إذا طهوراً لنا تربتها وجعلت ،مسجدا

  .معه لذكره مقامه يقوم غيره كان

 عن ماجه ابن إال السنن وأهل أحمد اإلمام رواه كما بنجس ليس الذي: وقيل، الحالل: قيل هاهنا والطيب

 الماء يجد لم وإن المسلم طهور الطيب الصعيد((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال ذر أبي

  .)١٢(صحيح حسن: الترمذي وقال ))خير ذلك فإن بشرته فليمسه وجده فإذا ،حجج عشر

 بدل أنه ال به التطهر في الوضوء عن بدل لتيمما ]رة النساءسو) ٤٣([ }فَامسحواْ ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم{ :وقوله

والصحيح أنه يكفي له مسح الوجه  ،باإلجماع فقط واليدين الوجه مسح يكفي بل ،أعضائه جميع في منه
  .والكفين بضربة واحدة

من الكف إلى  المراد بها  هل، فاليد إذا أطلقتالوجه واليدين، لكن تبقى التفاصيلأن يمسح به يعني باإلجماع 
  ما هو القدر الذي يجب مسحه؟ أم إلى المرافق، والمنكب،

 :من أهل العلم من قال و،وارد الثابت في الروايات الصحيحةألنه هو اليمسح الكفين؛ : ن أهل العلم من قالم

 واستدلوا ببعض الروايات أيضاً، ومنهم ،وهي الوضوءإلى المرفقين؛ ألن ذلك قيد في طهارة أخرى يمسح 
  .وهذا قول معروف لبعض أهل العلم، إلى المنكبين: من قال

 : قال-عز وجل-؛ ألن اهللا  فاإلجماع قائم على أن التيمم يكون بالمسح على اليدين والوجهعلى كل حالو

}ِديكُمَأيو وِهكُمجواْ ِبوحسة واحدة يبقى الخالف في اليد ما المراد بها، وهل هو بضرب و]سورة النساء) ٤٣([ }فَام
 يمسح الكفين ثم مهل يمسح الوجه ثم الكفين أوب يعني مطلوب أو غير مطلأو بضربتين، وهل الترتيب 

تقتضي  الواول ه: بناء على مسائل عدة منها لعلماءومشهور بين ا ربي كخالففيها فاصيل التهذه  كل الوجه؟
حد مسألة واليدين،  وفي بعضها تقديم الوجه أيضاً في بعضها تقديم  في ذلكوالروايات الواردة  أم ال؟الترتيب

  . كل ذلك فيه خالف طويل بين أهل العلموغير ذلكاليد 

                                     
 ).٣٧١ص  / ١ج ) (٥٢٢(كتاب المساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم في  - 11

باب  -والنسائي في كتاب الطهارة ) ٢١١ص  / ١ج ) (١٢٤(باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء  -ه الترمذي في أبواب الطهارة أخرج - 12
وصححه األلباني في ) ١٤٠ص  / ٤ج ) (١٣١٣(وابن حبان ) ١٥٥ص  / ٥ج ) (٢١٤٠٨(وأحمد ) ١٧١ص  / ١ج  ) (٣٢٢ (الصلوات بتيمم واحد  
 ).١٦٦٧  (صحيح الجامع برقم
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 إني: فقال -رضي اهللا تعالى عنه– عمر أتى رجالً أن أبزى بن الرحمن عبد ابن عن روى اإلمام أحمد

 سرية في وأنت أنا إذ المؤمنين أمير يا تذكر أما: عمار فقال، تصلِّ ال: عمر فقال ؟ماء أجد فلم أجنبت

  .فصليت التراب في فتمعكت أنا وأما ،تصلِّ فلم أنت فأما ماء نجد فلم فأجنبنا

أراد أن يعمم البدن  فعلى غسل الجنابة ذلك يعني كأنه قاس" التراب في فتمعكت أنا وأما: " عمارلقو
  .بالتراب

صلى اهللا - النبي وضرب ))يكفيك كان ماإن((: فقال له ذلك ذكرت -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أتينا فلما
  .)١٣(وكفيه وجهه بها ومسح فيها نفخ ثم األرض بيده -عليه وسلم

 وهو الذي احتج به ابن مسعود حينما تحاور مع أبي موسى -رضي اهللا عنه-هذا قول معروف لعمر 
جنابة ولم  اإلنسانأصابت أرأيت إذا : قال فأبو موسى األشعري سأل ابن مسعود ف-رضي اهللا عنه-األشعري 

 قول عمار حيث قال أما رأيت أن عمر لم يقبل: قالقول عمر ف ذكر له ابن مسعود فيجد الماء ماذا يصنع؟
 فابن مسعود كان ،ما تحملت بل نحملك :فقال له إن شئت لم أحدث به :قال له عمارفاتق اهللا يا عمار، : له

     وقول بقية الصحابة  ، األحاديث في هذا واضحةمع أن ال يرى التيمم من الحدث األكبر على قول عمر

َأو الَمستُم النِّساء فَلَم تَِجدواْ {  فأبو موسى ذكر البن مسعود اآلية أنه يتيمم من هذا وهذا،-مرضي اهللا عنه-
ن مسعود ولم  فسكت ابدعنا من حديث عمار، ما تقول في اآلية؟: قال يعني ]سورة النساء) ٤٣([ }ماء فَتَيممواْ

  !يجب

  .واهللا أعلم، والحمد هللا رب العالمين

                                     
ص  / ١ج ) (٣٦٨ (التـيمم  باب –ومسلم في كتاب الحيض     ) ١٣٣ص   / ١ج  ) (٣٤٠ (باب التيمم ضربة   -أخرجه البخاري في كتاب التيمم       - 13

٢٨٠.( 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٦(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .  وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد

 في ثبت كما األمم سائر دون يممالت عيةوشرمب مختصة األمة هذهو :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- اهللا عبد بن جابر عن الصحيحين

 ،وطهوراً مسجداً األرض لي وجعلت ،شهر مسيرة بالرعب نصرت :قبلي أحد يعطهن لم خمساً أعطيت((
 تحل ولم الغنائم لي وأحلت )١(مسجدهو طهوره فعنده :ظلف وفي فليصلِّ الصالة أدركته أمتي من رجل فأيما

  .)٢())عامة الناس إلى وبعثت قومه إلى يبعث النبي وكان الشفاعة، وأعطيت قبلي، ألحد

 صفوفنا جعلت: بثالث الناس على فضلنا(( :مسلم عند -رضي اهللا تعالى عنه- حذيفة حديث في وتقدم

  .)٣())الماء نجد لم إذا طهوراً وتربتها مسجداً األرض لنا وجعلت المالئكة، كصفوف

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 وفي ))فضلنا على الناس بثالث((: وفي الحديث اآلخر ))أعطيت خمساً((: -صلى اهللا عليه وسلم-ل يقوف
ا تذكر هذه األحاديث جملة من الخصال التي وإنم-كل ذلك ال يدل على الحصر وبعض األحاديث غير ذلك، 

الحافظ ابن قد ذكر و فهي كثيرة جداً، - أو هذه األمة-صلى اهللا عليه وسلم- بها نبيه -عز وجل-اختص اهللا 
 وبعض المتأخرين أوصل ذلك ،، وبعضهم ذكر ستين خصلةسبع عشرة خصلة الفتحفي  -رحمه اهللا-حجر 

  .ل هذه األحاديث ال تدل على الحصرعلى كل حاو أكثر، وإلى ثالثمائة أ

إن  ))..شهر مسيرة بالرعب نصرت :قبلي أحد يعطهن لم خمساً أعطيت(( :-صلى اهللا عليه وسلم-قوله و
من بعض  فهمي قد كما أنههذا يحتمله هذا اللفظ  :يقال أقل من ذلك؟بنصروا بالرعب  قبله ءألنبيااهل : قيل

  . كان دونه فيما بلغ ذلك أو ماقاًيث األخرى أن ذلك يختص به مطلاألحاد

 - صلى اهللا عليه وسلم-ن أبعد عدو في ذلك الوقت عن النبي أل -كما يقول بعضهم-ذكر الشهر قد يكون و

  .في الشاميعني  ،يبلغ مسيرة شهركان 

 ؟يتانأم قضهل هذه قضية واحدة  ))وجعلت لي األرض مسجداً وطهوراً((: -عليه الصالة والسالم–قوله و
  التي أعدت للعبادة؟  أم أنهم لم يكونوا يصلون إال في كنائسهميصلون في كل مكانون السابق هل كان يعني

                                     
 .وإسناده حسن) ٢٤٨ص  / ٥ج  ()٢٢١٩٠(لفظ أحمد  - 1

) ١٦٨ص   / ١ج  ) (٤٢٧ ()) وطهوراً جعلت لي األرض مسجداً   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -باب قول النبي     -أخرجه البخاري في أبواب المساجد       - 2

 .واللفظ للبخاري) ٣٧٠ص  / ١ج ) (٥٢١ ( المساجد ومواضع الصالةومسلم في كتاب

 ).٣٧١ص  / ١ج ) (٥٢٢ ( ومواضع الصالةكتاب المساجدأخرجه مسلم في  - 3



 ٢

أي – الشرط والمشروط: إال إذا قيل الخصال في هذا الحديث ستاً إذا كان كذلك صارتاألقرب، ولثاني هو ا
  . تكون خمساًبهذا االعتبارف ، شيء واحد-الطهارة والصالة

كانت د  فق،كثيرالقليل وال الال شك أنه لم يحل للمتقدمين ال  )) ألحد قبليي الغنائم ولم تحلأحلت ل(( :قولهو
تحرق الغنيمة فتأتي نار.  

 وهي -صلى اهللا عليه وسلم-منها ما هو مختص بالنبي  فأنواعالشفاعة  ))أعطيت الشفاعةو((: قولهو
 -صلى اهللا عليه وسلم-األنواع فيشترك فيها النبي بقية أما شفاعته لعمه أبي طالب، و ومنها الشفاعة العظمى،

  . مثل إخراج أهل الكبائر ومن استوجب النار أن ال يدخلها، إلى آخره،مع غيره

 بعث إلى -عليه الصالة والسالم- اًأن نوح  وال يشكل على هذا،هذا الحديث يدل عليهفعموم البعثة أما و
 ]سورة نوح) ٢٦([ }رب لَا تَذَر علَى الَْأرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا{ :عد أن قالب  اهللاهمأغرق ففي األرضجميع من 

 وأن ذلك لم -عليه الصالة والسالم-لعل نبياً بعث إلى قوم آخرين في زمن نوح : وال يحتاج في هذا أن يقال
: ، ولهذا قاللم يبق منهم أحد فرض قد أهلك أهل األ-عز وجل-ينقل فظاهر النصوص يدل على أن اهللا 

}اِقينالْب مه تَهيلْنَا ذُرعجعز وجل-ما بقي إال من كان مع نوح، ولهذا يقول اهللا ف ]سورة الصافات) ٧٧([ }و- :

} نةَ مينُوٍحذُر علْنَا ممِفي الْفُلِْك{ : ويقول]سورة اإلسراء) ٣([ }ح متَهيلْنَا ذُرمَأنَّا ح مةٌ لَّهآيوِنوشْح٤١([ } الْم (

 واهللا أعلم، ،، فال يحتاج مثل هذا إلى تكلف في الجواب الذرية على اآلباء أنه أطلق اسم يعني]سورة يــس
ما  ف، اهللا كانوا قومههم الذين بعث إليهم وأهلك-عليه الصالة والسالم-ن قوم نوح إ: يمكن أن يقال فيهوإنما 

   كثيرة، وإنما كانوا قلة بالنسبة لعهد النبي اً أمم-صلى اهللا عليه وسلم-كان الناس كما كانوا في زمن النبي 

بعث إلى من وجد من الناس في ذلك الوقت وهم  أو لعصرنا هذا، فنوح أول رسول -اهللا عليه وسلمصلى -
، ا على الكفر ثم بعد ذلك لما دعاهم وأصرو،-عليه الصالة والسالم- كان موجوداً هم قوم نوح منفكل قومه 

وأن هؤالء كانوا من  ]سورة نوح) ٢٣([ }وقَالُوا لَا تَذَرن آِلهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا{وذكر اهللا عبادتهم 
لقلة اً ما كانوا أمم و،قدواتها ولها في قوم نوح، فهم كانوا أمة واحدة لها معبودات ولها تاريخ واحدالصالحين 

في هذا ال يشكل على الحديث  فالمقصود أن -عز وجل-لنسبة لمن بعدهم فأهلكهم اهللا الناس في ذلك الوقت با
  .عث إلى األحمر واألسود، واهللا أعلمب -صلى اهللا عليه وسلم– النبي أن

سورة ) ٤٣([ }فَامسحواْ ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم ِإن اللّه كَان عفُوا غَفُورا{ :الكريمة اآلية هذه في تعالى وقال
 توسعة الماء فقدتم إذا به الصالة فعل لكم وأباح التيمم شرع أن لكم هانوغفر عنكم عفوه ومن: أي ]النساء

 حتى سكر من ناقصة هيئة على تفعل أن الصالة تنزيه فيها الكريمة اآلية هذه أن وذلك لكم، ورخصة عليكم

 عادماً أو مريضاً يكون أن إال يتوضأ حتى ثحد أو ،يغتسل حتى جنابة أو ،يقول ما ويعقل المكلف يصحو

 وهللا عليهم، وتوسعة بهم ورأفة بعباده رحمة هذه والحالة التيمم في أرخص قد -عز وجل- اهللا فإن للماء

  .والمنة الحمد

  :التيمم مشروعية نزول سبب ذكر

 - عليه وسلمصلى اهللا- اهللا رسول مع خرجنا: قالت -ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة عن البخاريروى 

صلى اهللا عليه - اهللا رسول فأقام لي، عقد انقطع -الجيش بذات أو- البيداءب كنا إذا حتى أسفاره بعض في



 ٣

: فقالوا بكر أبي إلى الناس فأتى ماء معهم وليس ماء على وليسوا معه الناس وأقام التماسه على -وسلم

 وليس ماء على وليسوا وبالناس -عليه وسلمصلى اهللا - اهللا برسول أقامت عائشة؟ صنعت ماإلى  ترى أال

 حبست: فقال نام قد فخذي على رأسه واضع -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ورسول بكر أبو فجاء! ماء معهم

 أبو فعاتبني: عائشة قالت! ؟ماء معهم وليس ماء على وليسوا والناس -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

 اهللا رسول مكان إال التحرك من يمنعني وال خاصرتي، في بيده يطعن علوج يقول، أن اهللا شاء ما وقال بكر

 ماء غير علىحين أصبح  -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقام ،فخذي على -صلى اهللا عليه وسلم-

 آل يا بركتكم بأول هي ما: -رضي اهللا تعالى عنه- الحضير بن أسيد فقال فتيمموا، التيمم آية اهللا فأنزل

  .)٤(مسلمو البخاري رواه وقد" تحته العقد فوجدنا عليه كنت الذي البعير فبعثنا": تقال ،بكر أبي

في سورة التي آية المائدة من آخر ما نزل، وهذه اآلية معلوم أن هذه اآلية من سورة النساء قبل آية المائدة، و
عليه -في مقفله من غزوته  -صلى اهللا عليه وسلم- نزلت عند بلوغ النبي  إذالنساء كانت في تلك الوقعة

صفة  وهذه اآلية ذكرت  أو البيداء ناحية قريبة من المدينةي حين بلغ ذات الجيش وه-الصالة والسالم
 -رحمهم اهللا-هذا يمثل به العلماء ، ولذلك ف كان وال شك قبل نزول هذه اآلية بوقت كثير والوضوءالوضوء،

 أو نحو  أو قبل وقوع مقتضاهرآن ما ينزل قبل شرع الحكممن القبعد شرع الحكم، ف من اآليات على ما نزل
 فهذه ]سورة القمر) ٤٥([ }سيهزم الْجمع ويولُّون الدبر{ : كقوله تعالىذلك وال يقصد بالحكم الحالل والحرام

من در، وب في يوم -عز وجل- في المدينة لما نصره اهللا -اهللا عليه وسلمصلى -  ورددها النبينزلت في مكة
 ومع هي مكيةف ]سورة الكوثر) ٢([ }فَصلِّ ِلربك وانْحر{ : قوله تعالى-على قول بعض المفسرين-أمثلة ذلك 

 وصالة العيد واألضاحي إنما شرعت بعد ذلك، ،صالة العيد ونحر األضاحييعني : ذلك قال بعض المفسرين
  . التمثيل هنا لكن المقصودوعلى كل حال هذا قول مرجوح

 فهي ]سورة األعلى) ١٥-١٤([ }وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى* قَد َأفْلَح من تَزكَّى{: من أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى و
أخرج زكاة الفطر، : أي ]سورة األعلى) ١٤([ }قَد َأفْلَح من تَزكَّى{:  قوله بعض المفسرين فيقالومع ذلك مكية 

عيد مع أنه لم يكن  الة صال ثمالذكر والتكبير في العيد: أي ]سورة األعلى) ١٥([ }بِه فَصلَّىوذَكَر اسم ر{: قولهو
  .تتفاوت في قوتها في ذلك أمثلة معروفةتوجد وهكذا ، وال زكاة فطر في مكةهناك صالة عيد 

ع الحكم مثل هذه ومن القرآن ما ينزل مع شرع الحكم وهذا هو الغالب مثل آية التيمم، ومنه ما ينزل بعد شر
المدينة فتأخر نزول اآلية التي تتحدث  في الوضوء كان بمكة وهذه اآلية نزلتفتعلق بالوضوء، التي تاآلية 

  .عن الوضوء مع أنه كان مشروعاً قبل ذلك

واللّه َأعلَم * ن تَِضلُّواْ السِبيَلَألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب يشْتَرون الضالَلَةَ ويِريدون َأ{
من الَِّذين هادواْ يحرفُون الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُون سِمعنَا * ِبَأعداِئكُم وكَفَى ِباللِّه وِليا وكَفَى ِباللِّه نَِصيرا

ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنًا ِفي الديِن ولَو َأنَّهم قَالُواْ سِمعنَا وَأطَعنَا واسمع وعصينَا واسمع غَير مسمٍع وراِعنَا لَيا 
  .]سورة النساء) ٤٦-٤٤([ }وانظُرنَا لَكَان خَيرا لَّهم وَأقْوم ولَِكن لَّعنَهم اللّه ِبكُفِْرِهم فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً

                                     
ومسلم ) ١٣٤٢ص  / ٣ج ) (٣٤٦٩ ())لو كنت متخذا خليالً( (-صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النبي  -أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة  - 4

 ).٢٧٩ص  / ١ج ) (٣٦٧( باب التيمم –في كتاب الحيض 



 ٤

 بالهدى الضاللة يشترون أنهم -القيامة يوم إلى المتتابعة اهللا لعائن عليهم- اليهود عن تعالى يخبر

    محمد صفة في األولين األنبياء عن العلم من بأيديهم ما ويتركون رسوله على اهللا أنزل عما ويعرضون

  .الدنيا حطام من قليالً ثمناً به ليشتروا -صلى اهللا عليه وسلم-

 المؤمنون أيها عليكم أنزل بما تكفرون لو يودون: أي ]سورة النساء) ٤٤([ }ِضلُّواْ السِبيَلويِريدون َأن تَ{

 بهم يعلم هو: أي ]سورة النساء) ٤٥([ }واللّه َأعلَم ِبَأعداِئكُم{ ،النافع والعلم الهدى من عليه أنتم ما وتتركون

  .منهم ويحذركم

 لمن ونصيراً إليه لجأ لمن ولياً به كفى :أي ]سورة النساء) ٤٥([ }وكَفَى ِباللِّه وِليا وكَفَى ِباللِّه نَِصيرا{

  .استنصره

وا الرجس فَاجتَِنب{ :كقوله الجنس لبيان اهذفي " نِم" ]سورة النساء) ٤٦([ }من الَِّذين هادواْ{ :تعالى قال ثم 
  .]سورة الحـج) ٣٠([ }اِنِمن الَْأوثَ

، ومعنى أنها لبيان ليست تبعيضية }من الَِّذين هادواْ{:  قولهفي" نِم" فمعنى هذا أن ذا كانت لبيان الجنسإ
 فيكون ذلك في طائفة ،نها تبعيضيةإ" إذا قلناأما ، عضهمب مختصاً بليس ذلكوأن  حقيقة اليهود يبين أنه الجنس

  .منهم فحسب وليس في كلهم

يكون  فهذا يتعلق بما ذكر قبله مباشرةإن : إذا قلنا ]سورة النساء) ٤٦([ }من الَِّذين هادواْ{: هذه اآليةقوله في و
 ،هذا احتمال فليهودمن ا للمؤمنين ناصراً أي وكفى باهللا ولياً وكفى باهللا نصيراً من الذين هادواالمعنى 

) ٤٤([ }َألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب{ : من قولهما ذكر قبله ويحتمل أن يكون ذلك عائداً إلى

  .يحرفون الكلم عن مواضعه و السبيليشترون الضاللة ويريدون أن تضلواذكر أوصافهم أنهم ثم  ]سورة النساء

 أنهم يشترون  أوالً-عز وجل-ذكر اهللا حيث تبين حقيقة من حقائق اليهود ويحتمل أن تكون جملة جديدة 
  .من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه: الضاللة ويريدون أن تضلوا السبيل، ثم قال

تكون تبعيضية على هذا " نِم"، أي أن  يحرفون الكلم عن مواضعهنمن الذين هادوا ِم المعنى ويمكن أن يكون
) ٤٤([ }تُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِبم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوَألَ{:  يرجح أنها تعود إلى قوله-رحمه اهللا-وابن جرير القول، 

  . اليهود، يعنيالذين أوتوا الكتاب هم الذين هادوا أي أن ]سورة النساء

 ويفسرونه تأويله غير على  الكالميتأولون: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }يحرفُون الْكَِلم عن مواِضِعِه{ :وقوله

  .وافتراء منهم قصداً -عز وجل- اهللا مراد بغير

 أيضاً في هذه األمة  هذا بل وقعاً باليهودختص ميكون ذلكعلى هذا ال ، ومعنويهذا باعتبار أن التحريف 
لغير  لهوى أو  أو لبدعة أومل اآليات على غير محملها لتعصب مذهبيمن خالل حويقع كثيراً وال زال يقع 

  . وهذا كثير جداً،ذلك

وما قَدرواْ { : يقول-عز وجل- ولم يقع لهذه األمة، واهللا وقع لليهودهذا لفظي فالتحريف راد الوإذا كان الم
اللّه حقَّ قَدِرِه ِإذْ قَالُواْ ما َأنزَل اللّه علَى بشٍَر من شَيٍء قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى نُورا وهدى 

ِفي لِّلنَّاِس تَج مهذَر ثُم قُِل اللّه اُؤكُمالَ آبو واْ َأنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعا وكَِثير تُخْفُونا وونَهدتُب اِطيسقَر لُونَهع
ونبلْعي ِضِهمسورة األنعام) ٩١([ }خَو[.  



 ٥

في التحريف اللفظي وفي التحريف عوا فهم وق أن اليهود وقعوا في ذلك جميعاً، -واهللا تعالى أعلم-واألقرب 
  .خ الموجودة من كتابهم الذي يسمونه بالكتاب المقدس تدل على هذا داللة واضحةسي، والنُّوالمعن

 هكذا، فيه نطيعك وال محمد يا قلته ما سمعنا يقولون: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }ويقُولُون سِمعنَا وعصينَا{

 ما بعد اهللا كتاب عن يتولون أنهمو  وعنادهمكفرهم في أبلغ وهذا المراد، وهو زيد وابن مجاهد فسره

  .والعقوبة اإلثم من ذلك في عليهم ما يعلمون وهم عقلوه

 ابن عن الضحاك رواه، سمعت ال نقول ما اسمع: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }واسمع غَير مسمٍع{ :وقوله

  .-اهللا لعنة عليهم- واستهتار منهم هزاءاست وهذا -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس

 وهذا يحتمل ،يحتمل أن يكون المعنى اسمع حال كونك غير مسمع ]سورة النساء) ٤٦([ }واسمع غَير مسمٍع{
رحمه - اسمع ال سمعت كما قال ابن كثير  أي-صلى اهللا عليه وسلم-أن يكون قصدوا به الدعاء على النبي 

ل و وقولهم هذا كق-صلى اهللا عليه وسلم-شدة استهزائهم بالنبي  وهذا من ،جرير أيضاً وهو اختيار ابن -اهللا
  .اسمع أصابك اهللا بالصمم: آلخرسان إن

: بقولهم سمعك راعنا: يقولون أنهم يوهمون: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }وراِعنَا لَيا ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنًا ِفي الديِن{

يا { :قوله عند هذا في الكالم تقدم وقد -صلى اهللا عليه وسلم- النبي بسبهم الرعونة يريدون وإنما" راعنا"
  .]سورة البقرة) ١٠٤([ }َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقُولُواْ راِعنَا وقُولُواْ انظُرنَا

وتحتمل معنى وهذا معنى ال إشكال فيه، أي ال تعجل علينا أو انظرنا، راعنا تحتمل معنى أمهلنا لفظة 
 يعني ال يحسن ،فالن أرعن: قول ت،وما إلى ذلك من المعاني المقاربةالرعونة وهي الجفاء والغلظة 

 بالرعونة -صلى اهللا عليه وسلم-وصف النبي حتمل ت اللفظة ت فلما كانراعنا،: يقولونهم كانوا التصرف، ف
، ئ؛ ألنهم كانوا يقصدون بها المعنى السيهانهى اهللا عنطلب اإلمهال واإلنظار حتمل أن يكون المراد بها تو

جاء بكلمة بديلة ال ف ]سورة البقرة) ١٠٤([ }وقُولُواْ انظُرنَا يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقُولُواْ راِعنَا{ :فقال تعالى
  .ع إجابة وقبولأي سما ]سورة البقرة) ٩٣([ }واسمعواْ{ :ولما قالوا سمعنا وعصينا، قال، لتحتمل الباط

 فهم يطلقون العبارات الموهمة ،اللَّي أصله الفتل ]سورة النساء) ٤٦([ }لَيا ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنًا ِفي الديِن{: قوله
السام عليك، يوهمون أنهم أرادوا السالم، ولهذا :  تالعباً باأللفاظ كما في قولهمويقصدون بها المعاني الباطلة

 صحيحة ي أن اإلنسان ال يتكلم بالعبارات الموهمة التي تحتمل معان-كما هو معروف-ة يؤخذ من هذه اآلي

ت بعض العباراون بعض الكلمات يره، والناس كثيراً ما يسألون ع باطلة ال في االعتقاد وال في غيومعان
، ولذلك لما كان  ومعنى باطالًاً وتحتمل معنى صحيحذلك  أو نحوأو في أشعارالتي قد يكتبونها في بطاقات 

إال عدم التعبير كان المطلوب من اإلنسان ا ألنها تحتمل كذ فهي كذا إذا أريد بها كذاأنه  يفهمونالناس ال 
ال يحوج الناس إلى أن يتكلفوا في ؛ فهذا األصل  الصحيحة الواضحة التي ال تحتمل المعاني الباطلةبالعبارات

  .حمل كالمه على المعنى الطيب الصحيح

لَيا ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنًا ِفي { :يظهرونه ما خالف بكالمهم يريدون الذين اليهود هؤالء عن تعالى قال اولهذ
  .-صلى اهللا عليه وسلم- النبي بسبهم: يعني ]سورة النساء) ٤٦([ }الديِن
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هذا المعنى ال  و-عليه وسلمصلى اهللا -بسبهم النبي :  أي]سورة النساء) ٤٦([ }وطَعنًا ِفي الديِن {:قوله تعالى
 ليس  هواًفإذ ، نسبهلو كان نبياً لعلم أنا: هم يقولونأني  أ}وطَعنًا ِفي الديِن{  إن معنى:يتنافى مع قول من قال

 ]سورة المجادلة) ٨([ }َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوى{ :-تبارك وتعالى-ما جاء في قوله  وهذا مثل بنبي،

لكن يوجد في اآلية قرينة ترجح أن المراد   اآلية في المنافقين:من أشهر األقوال فيها أنهم اليهود، وقيلف
َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوى ثُم يعودون ِلما نُهوا عنْه ويتَنَاجون ِبالِْإثِْم { :إذ يقول تعالىاليهود 

الْعواِن وووِلدسِت الرِصيعا{ :ثم قال بعد ذلك ]سورة المجادلة) ٨([ }مِإذَا جوءِبِه اللَّه كيحي ا لَمِبم كويح وك{ 

ا إلى النبي ءوالتي تدل على أن المراد اليهود أنهم كانوا إذا جاقرينة والاليهود،  هذه يفعلهاف ]سورة المجادلة) ٨([
  .)٥(السام عليك: لون يقو-صلى اهللا عليه وسلم–

 اإلنسان  المعنى أنتحتمل أن يكونهذه الجملة  ]سورة المجادلة) ٨([ }ويقُولُون ِفي َأنفُِسِهم{:  ذلكثم قال بعد
فيتحدثون  وانفردوا افيما بينهم إذا خلو ذلك يقولونبمعنى أنهم  وتحتمل أن تكون ذلك في قرارة نفسهيقول 

 حتمل معنيين أيضاً، وهذه الجملة ت]سورة المجادلة) ٨([ }لَا يعذِّبنَا اللَّه ِبما نَقُوُللَو{سراً ويقولون في أنفسهم 

دل على   يستجب لها لممفل الستجيب له اًفلو كان نبي ،وعليكم: يقول بكونه  لوال يعذبنا اهللا بما نقول،:األول
  .أنه غير نبي

 يعذبنا دل على أن نبوته غير ا لملمف اً لكونه نبي؛- وجلعز-لو كان كذلك لعذبنا اهللا : أنهم يقولون: الثاني
  .صحيحة

 ومن -صلى اهللا عليه وسلم–باعتبار أنهم يسبون النبي  ]سورة النساء) ٤٦([ }وطَعنًا ِفي الديِن{: وقوله تعالى
 لعذبنا  نبياًن لو كا: فهذا من أعظم الطعن في الدين، أو باعتبار أنهم يقولون-صلى اهللا عليه وسلم–سب النبي 

 على  ذلك دللم يعلملما لم أنا نسبه فع، أو لَ على أنه غير نبي ذلكدلَّ يعذبنالم  المف ،اًكونه نبيل ؛ه بسبنا لاهللا

  .أنه غير نبي

م ولَِكن لَّعنَهم اللّه ِبكُفِْرِهم ولَو َأنَّهم قَالُواْ سِمعنَا وَأطَعنَا واسمع وانظُرنَا لَكَان خَيرا لَّهم وَأقْو{ :تعالى قال ثم
 اإليمان من يدخلها فال منه مبعدة الخير عن مطرودة قلوبهم: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً

 ال أنهم: قصودوالم ]سورة البقرة) ٨٨([ }فَقَِليالً ما يْؤِمنُون{ :تعالى قوله على الكالم تقدم وقد ،لهم نافع شيء
  .نافعاً إيماناً يؤمنون

هم، ويكفرون بما وراء ذلك، ؤمنون بما يوافق أهواءيويؤمنون ببعض الرسل، وهم يؤمنون ببعض الكتب، 
  .هذا إيمان ال ينفع صاحبهو

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين

                                     
باب النهي عن ابتـداء      -ومسلم في كتاب السالم     )٢٣٤٩ص   / ٥ج  ) (٦٠٣٢ (عاء على المشركين  باب الد  -أخرجه البخاري في كتاب الدعوات       - 5

 ).١٧٠٦ص  / ٤ج ) (٢١٦٥(أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   تفسير ابن كثير تهذيبالمصباح المنير في

  )١٧(سورة النساء  تفسير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

ها الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب آِمنُواْ ِبما نَزلْنَا مصدقًا يا َأي{ : في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
لِّما معكُم من قَبِل َأن نَّطِْمس وجوها فَنَردها علَى َأدباِرها َأو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا َأصحاب السبِت وكَان َأمر اللِّه 

 يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشَاء ومن يشِْرك ِباللِّه فَقَِد افْتَرى ِإثْما ِإن اللّه الَ *مفْعوالً
  .] سورة النساء)٤٨ - ٤٧([ }عِظيما

 الكتاب من -صلى اهللا عليه وسلم- محمد ورسوله عبده على نزل بما باإليمان الكتاب أهل آمراً تعالى يقول

من قَبِل َأن { :بقوله يفعلوا أن لهم ومتهدداً البشارات من بأيديهم التي األخبار تصديق فيه الذي العظيم
رضي اهللا تعالى - عباس ابن عن العوفي قال ]سورة النساء) ٤٧([ }نَّطِْمس وجوها فَنَردها علَى َأدباِرها

  .تعمى أن وطمسها :-ماعنه

}بلَى َأدا عهدافَنَرونجعل القهقرى فيمشون أقفيتهم قبل من وجوههم نجعل: يقول ]سورة النساء) ٤٧([ }اِره 

 اهللا ضربه مثل وهذا والنكال، العقوبة في أبلغ وهذا، العوفي وعطية قتادة قال وكذا، قفاه من عينين ألحدهم

 يهرعون اللةالض سبل إلى البيضاء المحجة عن ورجوعهم الباطل إلى وردهم الحق عن صرفهم في لهم

ِإنَّا جعلْنَا ِفي َأعنَاِقِهم َأغْالَالً فَِهي ِإلَى { :قوله في بعضهم قال كما وهذا أدبارهم على القهقرى ويمشون
ونحقْمم ما* اَألذْقَاِن فَهدس ِديِهمِن َأييلْنَا ِمن بعجلهم اهللا ضربه مثل هذا إن :]سورة يــس) ٩-٨([ اآلية }و 

  .الهدى عن ومنعهم اللهمض في

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 الحافظ هنا ذكر ]سورة النساء) ٤٧([ }من قَبِل َأن نَّطِْمس وجوها فَنَردها علَى َأدباِرها{ :-تبارك وتعالى-قوله ف
  .تعمى أن وطمسها :قوله وهو -مارضي اهللا عنه- عباس ابن أثر

: "القهقرى فيمشون مأقفيته قبل من وجوههم نجعل" :يقول ]سورة النساء) ٤٧([ }فَنَردها علَى َأدباِرها{ :قوله

 يزيل تلك الوجوه فيغير -عز وجل-أن اهللا والمعنى إزالته بالكلية، والطمس أصله استئصال أثر الشيء 
 وهو -واهللا تعالى أعلم- هو المتبادر هذا المعنىكون أقفيتهم إلى الوجوه، و وتم إلى القفاهخلقهم فتكون وجوه

  .-رحمه اهللا-الذي مشى عليه كثير من المفسرين ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

  . أن هذا يكون حقيقةاهمعن "والنكال العقوبة فيوهذا أبلغ ": يقول ابن كثير

المثل يطلق ويراد " إلى آخره... الباطل إلى وردهم الحق عن صرفهم في لهم اهللا ضربه مثل وهذا: "وقوله
 في وجه العقوبة التي قد -عز وجل- ذكرها اهللا  أنه صفةٌ هناإن كان المراد بالمثل متعددة، فبإزاء معاٍن

لى  وجوههم إ-عز وجل-قلب اهللا أنهم أعرضوا عن الحق كما أي  ،تنزل بهم جزاء إلعراضهم عن الحق
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مثَُل الْجنَِّة الَِّتي وِعد الْمتَّقُون ِفيها { : وهذا كقوله تعالى فال إشكال في ذلك،فصاروا يمشون القهقرىأقفيتهم 
ارنَاراً{:  وكقوله تعالى يعني صفة الجنة،]سورة محمد) ١٥([ }َأنْه قَدتَوثَِل الَِّذي اسكَم مثَلُهسورة البقرة) ١٧([ }م[ 

ي هم عليها من إعراضهم عن الحق دون أن يكون المراد تأن ذلك تصوير للحال ال بن كثيرأما إذا كان مراد ا
 عند  في المسخ-رحمه اهللا- كالم مجاهد فإنولذلك ، إطالقاصحيح فهذا غير  كعقوبة لهم  الطمسحقيقة وقوع

وأرواحهم ولم مسخت نفوسهم : ن قال حي]سورة البقرة) ٦٥([ }فَقُلْنَا لَهم كُونُواْ ِقردةً خَاِسِئين{: قوله تعالى
وقد رده  ،هذا كالم ال شك أنه خطأتحولوا إلى خنازير حقيقة،  بمعنى أنه مسخ معنوي ولم ي،تمسخ أجسامهم

 كالمه األول وطريقته المعروفة في التفسير -رحمه اهللا-العلماء وكالمهم في هذا معروف، والحافظ ابن كثير 
، أعني أن منهجه في التفسير يقتضي أنه ال يلجأ إلى التأويالت ه إلى القفا فيقلب الوجهو أنها تطمس حقيقة

البعيدة فهذا الظن به، مع أن كالمه األخير يحتمل أن القضية هي تشبيه أو تقريب للحال التي هم عليها من 
لم، لمراد فهذا غير صحيح واهللا أعإن كان هذا هو افإعراضهم عن الحق بمن طمس وجهه فصار إلى قفاه، 

فالحاصل أن هذا يكون حقيقة وعيد توعدهم اهللا به أن يقلب صورهم وهذه العقوبة مناسبة لحالهم من 
  .إعراضهم عن الحق ورجوعهم عنه، أو عن مقتضى العلم الذي عرفوه باتباع الباطل، واهللا أعلم

 تذاكرنا: قال رةالمغي بن عيسى عن :جرير ابنروى ، اآلية هذه سمع حين أسلم األحبار كعب أن ذكر وقد

 المقدس بيت يريد وهو أقبل -رضي اهللا تعالى عنه- عمر زمان كعب أسلم: فقال كعب إسالم إبراهيم عند

مثَُل الَِّذين حملُوا { كتابكم في ونءتقر ألستم: قالف أسلم، كعب، يا: فقال عمر إليه فخرج المدينة على فمر
 ثم ،عمر فتركه: قال ،التوراة حملت قد وأنا ]سورة الجمعة) ٥([ }فَاراَأس{ إلى ]سورة الجمعة) ٥([ }التَّوراةَ

يا َأيها الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب آِمنُواْ ِبما { :يقول وهواً حزين أهلها من رجالً فسمع ،حمص إلى انتهى حتى خرج
وهجو ِل َأن نَّطِْمسن قَبكُم معا مقًا لِّمدصلْنَا مانَزاِرهبلَى َأدا عهديا: كعب قال ]سورة النساء) ٤٧([اآلية  }ا فَنَر 

  .مسلمين بهم جاء ثم اليمن في أهله فأتى رجع ثم ،اآلية هذه تصيبه أن مخافة أسلمت، رب يا آمنت، رب

 على بالحيلة سبتهم في اعتدوا نالذي: يعني ]سورة النساء) ٤٧([ }َأو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا َأصحاب السبِت{ :وقوله

  .األعراف سورة في قصتهم بسط وسيأتي وخنازير، قردة مسخوا وقد االصطياد

 أخبر في القرآن أنه لعن -عز وجل-اهللا  ]سورة النساء) ٤٧([ }َأو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا َأصحاب السبِت{ :يقول تعالى
فهو لعنهم على كفرهم  ]سورة المائدة) ١٣([ }اهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاِسيةًلَعنَّ{ :اليهود في مواضع متعددة وقال

لُِعن الَِّذين كَفَرواْ { : تعالىولعنهم على ذنوب خاصة كتركهم لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في قوله
ميرِن مى ابِعيسو وداواِن دلَى ِلساِئيَل عرِني ِإسِمن بونتَدعكَانُواْ يوا وصا عِبم ن  * ذَِلكع نوتَنَاهكَانُواْ الَ ي

لم يكن مختصاً بأصحاب السبت، فما  وهذا اللعن ،حاصل ومتحققوفلعنهم ثابت  ]سورة المائدة) ٧٩-٧٨([ }منكٍَر
الذي وقع ألصحاب   وهو المسخالمقصود أن يلعنهم لعناً خاصاًيكون ن يحتمل أ ؟}َأو نَلْعنَهم{ه قولالمراد ب
فيكون   فالذي مسخ قد أبعد غاية اإلبعاد وطرد غاية الطرد،حقيقة اللعن هو الطرد واإلبعادوذلك أن السبت؛ 
  . لعن خاصذاه أي أن نمسخهم، و]سورة النساء) ٤٧([ }َأو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا َأصحاب السبِت{ على هذا المراد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٣

عز -ه ت يلعنهم اللعن المعروف وهو الطرد واإلبعاد عن رحم-عز وجل-ون المراد أن اهللا ويحتمل أن يك
 على تركهم األمر  لعنهم فيكون ذلك لعناً بعد لعن؛ ألن اهللا لعن اليهود على أمور متعددة منها-وجل

  .بالمعروف والنهي عن المنكر

 ومن -رحمه اهللا- جعفر بن جرير الطبري هو الذي مشى عليه كثير من المحققين ومنهم أبواألول والقول 
 أن المقصود باللعن هنا المسخ؛ ألن هذا هو الذي وقع ، أيالمعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي

 كانوا يحتالون كما في القصة المعروفة حيث ين من أصحاب السبت الذين اعتدوا في يوم سبتهميسرائيللإل
  .-عز وجل-وم الجمعة ويأخذونها يوم األحد احتياالً على اهللا ييضعون الشباك  فعلى اصطياد الحيتان،

  .يمانع وال يخالف ال فإنه بأمر أمر إذا: أي ]سورة النساء) ٤٧([ }وكَان َأمر اللِّه مفْعوالً{: وقوله

 ويغِْفر{ به مشرك وهو لقيه لعبد يغفر ال: أي ]سورة النساء) ٤٨([ }الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه{ أنه تعالى أخبر ثم

ذَِلك ونا دشَاء{ الذنوب من: أي ]سورة النساء) ٤٨([ }من يعباده من: أي }ِلم.  

  "إشراكاً"و" ال يغفر إشراكاً "بمصدر يكون الكالم إذا أولناها ]سورة النساء) ٤٨([ }الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه{ :قوله

ه اآلية وأشباهها أخذ بعض العلماء أن الشرك األصغر ال يغفر؛ هذومن   فهي للعموم، نكرة في سياق النفي
كثيراً، وعلى هذا  وأيعني قليالً  ]سورة النساء) ٤٨([ }ِإن اللّه الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه{ : قال-عز وجل-ألن اهللا 

هؤالء ال  ف النار،الشرك الخفي أنه يخلد في ليس معنى ذلك أن من وقع في شيء من الشرك األصغر أوالقول 
ن اإلنسان يعذب إ: ن اهللا ال يغفره يقولون إ:يقولون بهذا وليس هذا من مقتضى قولهم ولكنهم حينما يقولون

 أو بمصائب مكفرة بحسنات ماحيةغمر هذا  وقد ي، ال يغفر له ابتداء أي أنه من النار،كعليه ثم يخرج بعد ذل
 يغفر الذنوب، وكالم أهل العلم -عز وجل-تغفر بغير التوبة، فاهللا أو بشفاعة لكنه ليس من جملة الذنوب التي 

: -صلى اهللا عليه وسلم-في الكبائر معروف، هل تغفر من غير توبة، أو ال تغفر من غير توبة؟ وقول النبي 

 )١()) الكبائربنَاجتَإذا   ما بينهنوالجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراتٌوات الخمس الصل((

  .فجنس الشرك أكبر من سائر الذنوب شرك ال شك أنه أكبر الكبائروال

 إن((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن -رضي اهللا تعالى عنه- عن أبي ذر أحمد اإلمامروى 

 بقراب لقيتني إن إنك عبدي يا فيك، كان ما على لك غافر فإني ورجوتني عبدتني ما عبدي، يا: يقول اهللا

  .الوجه هذا من أحمد به تفرد )٢())مغفرة بقرابها لقيتك بي، تشرك لم ما خطيئة األرض

: فقال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أتيت: قال -رضي اهللا تعالى عنه- ذر عن أبي أحمد اإلمامروى 

 إنو((: قال سرق؟ وإن زنى وإن: قلت ))الجنة دخل إال ذلك على مات ثم اهللا إال إله ال: قال عبد من ما((

 على((: الرابعة في قال ثم، ثالثاً ))سرق وإن زنى وإن((: قال سرق؟ وإن زنى وإن: قلت ))سرق وإن زنى

                                     
) ٢٣٣(ن ما اجتنبت الكبائر باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينه -أخرجه مسلم في كتاب ا لطهارة  - 1

 ).٢٠٩ص  / ١ج (

وأحمد واللفظ له ) ٥٤٨ص  / ٥ج ) (٣٥٤٠ (في فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة اهللا لعباده باب –أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات  - 2
 .صحيح مرفوعاً: وقال األرنؤوط) ١٥٤ص  / ٥ج ) (٢١٤٠٦(
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 ذر أبو وكان ،ذر أبي أنف رغم وإن: يقول وهو إزاره يجر وهو ذر أبو فخرج: قال ))ذر أبي أنف رغم

  .)٣(به ،نيحس حديث من أخرجاه" ذر أبي أنف رغم وإن": ويقول بعد بهذا يحدث

ضم إلى األحاديث األخرى التي تدل على دخول أقوام من أهل التوحيد ي ينبغي أن ههذا الحديث وأشباه
رة جداً، والعدل ينصوص سواء كانت في القرآن أو في السنة كثالواإليمان النار بسبب بعض الذنوب، وهذه 

النصوص فيكون اإلنسان بذلك  بينوهي الطريقة التي عليها أهل السنة هي أن يجمعوا  في مثل هذه األشياء
 ال إله إال اهللا، أو بدخوله : لمن قال-عز وجل-ال يغتر بما ورد من مغفرة اهللا فجامعاً بين الخوف والرجاء، 

  ويترك النصوص األخرى التي فيها الوعيد الشديد على من قارف معاصي اهللا الجنة أو بتحريمه عن النار،

من اقتطع حق امرئ مسلم (( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم– فالنبي  فاألمر ليس بالسهل،-تبارك وتعالى-
وإن : ((؟ قال يا رسول اهللاً يسير وإن كان شيئاًفقال له رجل ))بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه الجنة

  .)٤()) من أراكقضيباً

 ، ويقول ]سورة الزلزلة) ٨-٧([ }عمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة شَرا يرهومن ي *فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره{ :واهللا يقول

 وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على )٥())لن يدخل أحدكم الجنة بعمله(( :-عليه الصالة والسالم–
 فال يتساهل )٦())دخلت امرأة النار في هرة(( :ن بأقل القليل من األعمال السيئة كما في حديثالمؤاخذة ولو كا

أعني – اغتراراً بمثل هذه األحاديث، وإال ما معنى إخراج أقوام من النار وقد تفحموا ئاإلنسان في العمل السي
 )٧())قلبه مثقال ذرة من إيمانفي أخرجوا من النار من كان (( هؤالء من أهل ال إله إال اهللا، -الجهنميين

 ال إله إال اهللا؟: هم قالوا من أهل التوحيد فما الذي أدخلهم النار وهؤالء

 حتى الكبائر ألهل االستغفار عن نمسك كنا: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن عنوروى البزار 

 }ِإن اللّه الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشَاء{ :يقول -صلى اهللا عليه وسلم- نبينا سمعنا

  .)٨())القيامة يوم أمتي من الكبائر ألهل شفاعتي أخرت((: وقال ]نساءسورة ال) ٤٨([

) ١٣([ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{ :كقوله ]سورة النساء) ٤٨([ }ومن يشِْرك ِباللِّه فَقَِد افْتَرى ِإثْما عِظيما{ :وقوله

  .]سورة لقمان

                                     
 باب من مات ال يشرك باهللا شيئاً -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢١٩٣ص  / ٥ج ) (٥٤٨٩(باب الثياب البيض  -أخرجه البخاري في كتاب اللباس  - 3

 ).٩٤ص  / ١ج ) (٩٤ ( دخل الناردخل الجنة ومن مات مشركاً

 ).١٢٢ص  / ١ج ) (١٣٧(باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار  -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان  - 4

 باب لن يدخل أحد -  صفات المنافقين وأحكامهمومسلم في كتاب) ٦٠٩٨(باب القصد والمداومة على العمل    -ه البخاري في كتاب الرقاق      أخرج - 5
  ).٢١٦٩ص  / ٤ج ) (٢٨١٦ (الجنة بعمله بل برحمة اهللا تعالى

ومسلم في كتـاب التوبـة         ) ١٢٠٥ص  / ٣ج ) (٣١٤٠ ( من الدواب فواسق يقتلن في الحرم    باب خمس  -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق        - 6
 ).٢٠١٩ص  / ٤ج ) (٢٦١٩ (رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه  باب في سعة -

ص  / ٦ج ) (٧٠٠١ (]سورة القيامة) ٢٣-٢٢([ }ِإلَى ربها نَاِظرةٌ* وجوه يومِئٍذ نَّاِضرةٌ{ : باب قول اهللا تعالى-أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 7
٢٧٠٦.( 

وحسنه األلباني ) ٢٤٤ص  / ٢ج ) ( ٥٨٤٠(والبزار ) ١٨٥ص  / ١٠ج ) (٥٨١٣(وأبو يعلى ) ١٠٦ص  / ٦ج (أخرجه الطبراني في األوسط  - 8
 ).٨٣٠(في ظالل الجنة برقم 
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 الذنب أي اهللا، رسول يا: قلت: قال أنه - عنهرضي اهللا تعالى- مسعود ابن عن الصحيحين في وثبت

  .)٩(الحديث تمام وذكر ))...خلقك وهو نداًَ هللا تجعل أن((: قال أعظم؟

ِه انظُر كَيفَ يفْتَرون علَى اللّ* َألَم تَر ِإلَى الَِّذين يزكُّون َأنفُسهم بِل اللّه يزكِّي من يشَاء والَ يظْلَمون فَِتيالً{
َألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب يْؤِمنُون ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت ويقُولُون * الكَِذب وكَفَى ِبِه ِإثْما مِبينًا

 }ه فَلَن تَِجد لَه نَِصيراهم اللّه ومن يلْعِن اللُّأولَِئك الَِّذين لَعنَ* ِللَِّذين كَفَرواْ هُؤالء َأهدى ِمن الَِّذين آمنُواْ سِبيالً

  .] سورة النساء)٥٢ - ٤٩([

 في ] سورة النساء)٤٩([ }َألَم تَر ِإلَى الَِّذين يزكُّون َأنفُسهم{ :قوله وهي اآلية هذه نزلت: وقتادة الحسن قال

  .]سورة المائدة) ١٨([ }وَأِحباُؤهنَحن َأبنَاء اللِّه { :قالوا حين والنصارى اليهود

لَن يدخَُل الْجنَّةَ { :قولهم وفي ]سورة المائدة) ١٨([ }نَحن َأبنَاء اللِّه وَأِحباُؤه{: قولهم في نزلت: زيد ابن وقال
  .]سورة البقرة) ١١١([ }ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارى

نَحن َأبنَاء اللِّه { : ومن تزكيتهم ألنفسهم ما ذكر هنا من قولهم،على ذلكاآلية نازلة في اليهود والسياق يدل 
اُؤهَأِحبى{ ]سورة المائدة) ١٨([ }وارنَص وداً َأوه ن كَاننَّةَ ِإالَّ مخَُل الْجدقَالُواْ لَن { ]سورة البقرة) ١١١([ }لَن يو

وددعاماً مِإالَّ َأي نَا النَّارسوهذا الذي قال به جماعة من ،فكل ذلك من تزكيتهم ألنفسهم ]سورة البقرة) ٨٠([ }ةًتَم 
 مع أن من أهل -رحمه اهللا-أهل العلم كابن جرير، وقال به من المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي 

ستفهام يتضمن  هذه اآلية ال تختص باليهود، فهذا اال، إال أنالعلم من يقول بغير هذا، لكن هذا هو األقرب
اإلنكار والتعجب من حال أولئك المزكين ألنفسهم، وقد دلت النصوص على أن اإلنسان ال يزكي نفسه، واهللا 

 -عز وجل- فهذا نهي عام عن تزكية النفوس، واهللا ]سورة النجم) ٣٢([ }فَلَا تُزكُّوا َأنفُسكُم{ : يقول-عز وجل-

  .-تبارك وتعالى-رهم فيزكي من يشاء هو الذي يعلم حال خلقه في بواطنهم وظواه

 -عز وجل- اهللا إلى ذلك في المرجع: أي ]سورة النساء) ٤٩([ }بِل اللّه يزكِّي من يشَاء{ :تعالى قال ولهذا

  .وغوامضها األمور بحقائقأعلم  ألنه

  .الفتيل مقدار يوازن ما األجر من ألحد يترك وال: أي ]سورة النساء) ٤٩([ }والَ يظْلَمون فَِتيالً{ :تعالى قال ثم

 من واحد وغير وقتادة والحسن وعطاء وعكرمة ومجاهد -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال

  .النواة شق في يكون ما هو: السلف

 الَِّذين َألَم تَر ِإلَى{ :إما أن يكون ذلك راجعاً إلى قوله ]سورة النساء) ٤٩([ }والَ يظْلَمون فَِتيالً{:  تعالىقوله
مهَأنفُس كُّونزوالمعنى أنهمهم الذين يزكون أنفسهم،  و فهم المحدث عنهم أصالً]سورة النساء) ٤٩([ }ي 

  .سيحاسبون على ما قالوا وعلى ما زكوا به أنفسهم من غير أن يزاد عليهم من ذنوبهم شيء

والَ {: قوله يكون ى هذاوعل ]سورة النساء) ٤٩([ }شَاءبِل اللّه يزكِّي من ي{ : إلى قولهوإما أن يكون ذلك راجعاً
  . هو؛ ألنه آخر مذكور أي الذين يزكيهم]سورة النساء) ٤٩([ }يظْلَمون فَِتيالً

                                     
باب كون الشرك  -م في كتاب اإليمان ومسل) ٢٢٣٦ص  / ٥ج ) (٥٦٥٥ (باب قتل الولد خشية أن يأكل معه - أخرجه البخاري في كتاب األدب - 9

 ).٩٠ص  / ١ج ) (٨٦(أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
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 هو وال  وال يظلم من زكاهمأن اهللا ال يظلم هؤالء الذين يزكون أنفسهموإما أن يكون المعنى هنا عاماً، أي 
سبحانه -ك يكون صادراً منه على تمام العدل وكمال العلم واإلحاطة، فهو يعلم يظلم من ترك تزكيتهم، فكل ذل

  .-رحمه اهللا-كما يقول ابن جرير ها من يستحق التزكية ومن ال يستحق -لىاوتع

 وهذا النواة فيها خط في الوسط ف،النواة شق هو الخيط الذي يكون في:  الفتيل بعضهم يقول}فَِتيالً{ :وقوله
 القشرة  به المرادال قيمة له، أو أن و خيط رفيع وهو شيء حقير ال يعبأ به وال يلتفت إليهيكون فيهالخط 

به ما هذا قال به بعض أهل اللغة وبعض المفسرين، أو أن المراد ، والرقيقة الشفافة التي تكون على النواة
 -رحمه اهللا-ن جرير المشهور أنه الخيط الذي يكون في شق النواة، وابيحصل بين األصابع من الوسخ، و

 يسيراً تافهاً حقيراً ال قيمة له فاهللا ال يظلم شيئاً ال يظلمون شيئا ولو كانيعني المقصود الشيء الحقير، : يقول
 ومثل الخيط الذي يكون  الوسخ الذي يكون في اليدمعنى الفتيل الشيء الحقير التافه مثل يدخل فيوعلى هذا 

الجامع المشترك بين هذه األشياء هو ف ،فتيل في كالم العرب: لك يقال لهكل ذففي شق النواة وقشرة النواة 
  .أنها حقيرة ال قيمة لها

 أنهم ودعواهم أنفسهم تزكيتهم في: أي ]سورة النساء) ٥٠([ }انظُر كَيفَ يفْتَرون علَى اللِّه الكَِذب{ :وقوله 

لَن { :وقولهم ]سورة البقرة) ١١١([ }الَّ من كَان هوداً َأو نَصارىلَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإ{ :وقولهم وأحباؤه اهللا أبناء
نَا النَّارساٍتتَموددعا مامأن اهللا حكم وقد الصالحة آبائهم أعمال على واتكالهم ]سورة آل عمران) ٢٤([}  ِإالَّ َأي 

اآلية  }قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُمِتلْك ُأمةٌ { :قوله في شيئاً األبناء عن تجزي ال آلباءا أعمال
  .]سورة البقرة) ١٤١([

  :يقول الشاعر

ــرف   ــم ش ــاء له ــاخرتم بآب   ف
  

  صدقتم ولكن بئس مـا ولـدوا      : قلنا  
  

  .هم شيئاًعفإذا كان اآلباء على طريقة صحيحة واألبناء لم يكونوا على طريقتهم فإن ذلك ال ينف

  .وكفى بصنيعهم هذا كذباً وافتراء ظاهراً: أي ]سورة النساء) ٥٠([ }ِبِه ِإثْما مِبينًاوكَفَى { :ثم قال

 أما الجبت ]سورة النساء) ٥١( [}نُون ِبالِْجبِت والطَّاغُوِتَألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب يْؤِم{ :وقوله
الجبت : أنه قال -رضي اهللا تعالى عنه– ائد عن عمر بن الخطاب عن حسان بن فسحاقفقال محمد بن إ

  .السحر، والطاغوت الشيطان

 السحر والساحر بينإنه السحر أو الساحر فال إشكال؛ ألن : ، وسواء قيل الساحر هو الجبت:وبعضهم يقول
  . فالسحر إنما يفعله الساحر،تالزم

 ب في القرآنالكالم في المعرو ، يحتاج إلى إثبات، وهذابلسان الحبشة الجبت هو الساحر :وبعضهم يقول

  .أم الن غير لغة العرب شيء مآن معروف أعني هل يوجد في القر

 الصنم على تقع كلمة" الجبت": "الصحاح "كتابه في الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو العالمة وقال

  .ذلك ونحو والساحر والكاهن

 ص وكالمهم يحتج به في اللغة وهم في زمن االحتجاج، ولملَّب خُعر -صلى اهللا عليه وسلم–أصحاب النبي 

جمعها الجوهري، السحر والساحر وغير ذلك ففذكروا في معاني الجبت تتكدر ألسنتهم بمخالطة األعاجم 
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الجبت :  في معصيته يقال له-عز وجل-كل معبود أو مطاع أو متبع من دون اهللا : ولهذا قال بعضهم
  الصنمويدخل فيه -عز وجل-هو مطاع من دون اهللا فقالوا كعب بن األشرف ما يدخل فيووالطاغوت، 

إن :  قول من قاليدخل فيه كذلكو  عموماً،-عز وجل-ما يعبد من دون اهللا والسحر والساحر ويدخل فيه كل 
 طاغوت  فهو،كل ما تجاوز حده من معبود أو مطاع أو نحو ذلكفه، ؤن الطاغوت أولياإالجبت هو إبليس و

المخلوق حده وقدره العبودية، فإن تجاوزها وصار معبوداً أو مطاعاً يطاع من إذ إن كان راضياً بهذه العبادة، 
  .-عز وجل-إذا كان مخالفاً لتشريع اهللا  أو غير ذلك اًتشريع  أواً شخص سواء كاندون اهللا فهذا طاغوت

 هم: فقال ،الطواغيت عن سئل أنه -مارضي اهللا تعالى عنه- اهللا عبد بن جابر عن حاتم أبي ابنروى و

 صاحب وهو إليه يتحاكمون إنسان صورة في الشيطان الطاغوت: مجاهد وقال، الشياطين عليهم تنزل كهان

  .-عز وجل- اهللا دون من يعبد ما كل هو الطاغوت: مالك اإلمام وقال، أمرهم

 ويفسر الجبت بالشيطان وبما - شاملوهذا تفسير- كل ما يعبد من دون اهللابأنه اإلمام مالك يفسر الطاغوت 
ما يزينه الشيطان ويسوله لهممعبد ي.  

ما ذكره ابن جرير  ]سورة النساء) ٥١([ }يْؤِمنُون ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت{ : قوله تعالىولعل من أحسن ما قيل في
 إذا كان -ز وجلع-لكل ما يعبد ويعظم أو يتبع من دون اهللا  اسمان الجبت والطاغوت  أن-رحمه اهللا-

  .ذلك غير أو إنسان أو شيطان  بذلك منراضياً

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٨(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

) ٥١([ }ن كَفَرواْ هُؤالء َأهدى ِمن الَِّذين آمنُواْ سِبيالًويقُولُون ِللَِّذي{ :وقوله :-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 

  .بأيديهم اهللا بكتاب وكفرهم دينهم وقلة بجهلهم المسلمين على الكفار يفضلون: أي ]سورة النساء

: لهم فقالوا مكة أهل إلى األشرف بن وكعب أخطب بن حيي جاء: قال عكرمة عن حاتم أبي ابن روى وقد

 األرحام نصل نحن: فقالوا؟ محمد وما أنتم ما: فقالوا محمد، وعن عنا فأخبرونا العلم وأهل الكتاب أهل أنتم

 واتبعه أرحامنا قطع صنبور ومحمد، الحجيج ونسقي ناةالع ونفك اللبن على الماء ونسقي الكوماء وننحر

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين { اهللا أنزلف ،سبيالً وأهدى خير أنتم: فقالوا هو؟ أم خير فنحن غفار، بنو الحجيج سراق
رضي اهللا تعالى - عباس ابن عن وجه غير من هذا روي وقد ]سورة النساء) ٥١([ اآلية }ُأوتُواْ نَِصيبا

  .السلف من وجماعة -ماعنه

 :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 -صلى اهللا عليه وسلم-ود حينما ذهبوا إلى المشركين يحرضونهم على قتال النبي فهذه اآلية نازلة في اليه

 قالوا ما قالوا، -صلى اهللا عليه وسلم-بعد غزوة أحد فلما سألهم المشركون عن حالهم وعن حال النبي 
صلى - بيحق وأن ما جاء به النهو المن عبادة األصنام وسجدوا آللهة المشركين تأكيداً لهم أن ما هم عليه 

  . هو الباطل-اهللا عليه وسلم

ه إذا ذهب انقطع ذكره،  إن: أيب له؛يعني ال عق صنبورإنه : -صلى اهللا عليه وسلم-وقولهم عن النبي 
 يكون دقيقاً توشك أن تنقلع يعني أصلها قُّي يِدتعلى النخلة المنفردة عن النخل، أو ال أيضاً والصنبور يطلق

 الرجل يوشك أن يذهب هذا: يقولون ف، بذلك-صلى اهللا عليه وسلم-نبي ينتهي أمرها، فهم يشبهون الو
جاءهم بشيء لم يعرفوه ولم  فهو فرقهم حيث أو أنه منقطع منفرد وحده دون جماعتهم،ويضمحل ذكره، 

  .الخ.. واتبعه سراق الحجيجهمقطع أرحام و،همؤيعرفه آبا

اإلنسان ال يستطيع  ف وهكذا،لما جاء باإلسالم عندهم  وأصحابه-صلى اهللا عليه وسلم-وصف النبي  هو هذا
فهم يتكلمون وال زال أهل الباطل يتكلمون ويصفون أهل الحق بشتى ، أن يضع على أفواه الناس ما يلجمها

  . هو الموعد-عز وجل-األوصاف القبيحة واهللا 

 بالمشركين يستنصرون واذهب إنما ألنهم ؛اآلخرة في وال الدنيا في لهم ناصر ال بأنهم وإخبار لهم لعن وهذا

  .األحزاب يوم معهم واءوجا أجابوهم وقد نصرتهم إلى ليستميلوهم ذلك لهم قالوا وإنما

تالية وهي اآلية ال هذا الكالم عن "اآلخرة في وال الدنيا في لهم ناصر ال بأنهم وإخبار لهم لعن وهذا: "قوله
  .]سورة النساء) ٥٢([ }من يلْعِن اللّه فَلَن تَِجد لَه نَِصيراُأولَِئك الَِّذين لَعنَهم اللّه و{ :قوله تعالى
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 اهللا فكفى الخندق المدينة حول -مرضي اهللا تعالى عنه- وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي حفر حتى

 }الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل وكَان اللَّه قَِويا عِزيزاورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه { شرهم

  .]سورة األحزاب) ٢٥([

يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه فَقَد  َأم *َأم لَهم نَِصيب من الْملِْك فَِإذًا الَّ يْؤتُون النَّاس نَِقيرا{ 
فَِمنْهم من آمن ِبِه وِمنْهم من صد عنْه وكَفَى ِبجهنَّم * يم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عِظيماآتَينَآ آَل ِإبراِه

  .]سورة النساء) ٥٥-٥٣([ }سِعيرا

 من نصيب لهم ليس: أي يرإنكا استفهام وهذا ]سورة النساء) ٥٣([ }َأم لَهم نَِصيب من الْملِْك{: تعالى يقول

 لهم كان لو ألنهم :أي ]سورة النساء) ٥٣([ }فَِإذًا الَّ يْؤتُون النَّاس نَِقيرا{ :فقال بالبخل وصفهم ثم ،الملك

 ما وال شيًئا -اهللا عليه وسلمصلى - محمد سيما وال الناس من أحداً أعطوا لما والتصرف الملك في نصيب

  .واألكثرين -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قول في ،النواة في يالت النقطة وهو النقير يمأل

 لما والتصرف الملك في نصيب لهم كان لوألنهم : أي" ]سورة النساء) ٥٣([ }فَِإذًا الَّ يْؤتُون النَّاس نَِقيرا{: يقول

ويكون هناك ، ة الجزائيةالفاء هنا للسببي "صلى اهللا عليه وسلم محمد سيما والشيئاً  الناس من أحداً أعطوا
 نصيباً أعطوا فإن أوفلو كان لهم ذلك  أم لهم نصيب من الملك: هكذا ون بمعنى أن الكالم يكشرط محذوف

 فالمقصود أن هناك،  ال قليالً وال كثيراً شيئاً نقيراً، أي ال يعطون عندئذ أحداًفإذاً ال يؤتون الناسمن الملك 

  .العرب تحذف من الكالم ما تثق معه بفهم السامع أو المخاطبف، ياق يفهم من الساً مقدراً محذوفاًشرط

فلو كان لهم ذلك، فلو أعطوا ذلك، فإذا كان لهم شيء : أم لهم نصيب من الملك فإذاً ال يؤتون الناس نقيراً، أي
  .، وال يعطون عندئذ أحداً من الناس شيئاً ال قليالً وال كثيراًمن هذا فإنهم يمنعون

}تَر فَِتيالًَألَم ونظْلَمالَ يشَاء ون يكِّي مزي ِل اللّهب مهَأنفُس كُّونزي سورة النساء) ٤٩([ } ِإلَى الَِّذين[،  
  ]سورة اإلسراء) ٧١([ }ون ِكتَابهم والَ يظْلَمون فَِتيالًءفَمن ُأوِتي ِكتَابه ِبيِميِنِه فَُأولَِئك يقْر{

المقصود  "وهو النقطة التي في النواة وهو قول ابن عباس واألكثرين وال ما يمأل النقير،":  ابن كثيريقول
الحفرة الصغيرة  النقير على أنها حمل لحافظ ابن كثيرفااً قليالً،  تافه شيئاً ولو كان حقيراً الناسال يؤتونأنهم 

 أي أنهم ال يعطون الناس الشق،كون في الخيط الذي يعلى أنه الفتيل  وأو النقطة التي تكون في ظهر النواة،
 وبقيت فيهم  فهم عبدة الذهب بخالًأشد الناسمعلوم أن اليهود و شيئاً ولو كان يسيراً ال يمأل إال تلك الحفرة،

  .]سورة البقرة) ٩٣([ }وُأشِْربواْ ِفي قُلُوِبِهم الِْعجَل{ : قال تعالى كما بعد جيلعبادة العجل جيالً

  ويطلق النقير أيضاً على الخشبة التي تنقر،في األرض نقر الرجل بأصبعهإن النقير هو ما : وبعضهم يقول

جاء في حديث   األسقية فيها، وقدضع لو صالحةذلك النقر تلك الخشبة بحبصتبحيث الداخل بالنحت عليها من 
ثم نسخ – ن أشياء أمرهم بأشياء ونهاهم ع-صلى اهللا عليه وسلم-وفد عبد القيس في الصحيحين أن النبي 

الدباء وكلها أوعية كانوا ينتبذون والمزفت والمقير والنقير  من جملة ما نهاهم عنهكان و -ذلك النهي فيما بعد
  .كان يسرع إليها التخمر فيها التي كانوا ينتبذونوعية ألن هذه األ ؛بها
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 النواة يقال لها نقير، وما ينقره  والشق والنقطة المثقوبة في ظهر،نقير: يقال لهكان هذا ه إذا المقصود أنف
 نقير فإن ذلك يفهم منه أنهم ال يؤتون الناس شيئاً ولو كان حقيراً قليالً تافهاً ال شأن له :الرجل بأصبعه يقال له

  .-رحمه اهللا-وال خطر له، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

    والنقير النقرة التي في ظهرها -لى أحد التفسيرات المشهورةع- ي في شق النواةذالالفتيل هو الخيط إذن 

 القشرة التي تغلف وه والقطمير -وإن كان يطلق على الشيء التافه كما ذكرنا هذا أشهر التفاسير للنقيرو-
  .، واهللا أعلمالنواة

سورة ) ١٠٠([ } ِإذًا لََّأمسكْتُم خَشْيةَ اِإلنفَاِققُل لَّو َأنتُم تَمِلكُون خَزآِئن رحمِة ربي{ :تعالى كقوله اآلية وهذه

 قال ولهذا وشحكم؛ بخلكم من هو وإنما نفاده، يتصور ال أنه مع بأيديكم ما يذهب أن خوف :أي ]اإلسراء

  .بخيالً: أي ]سورة اإلسراء) ١٠٠([ }وكَان اإلنسان قَتُورا{ :تعالى

    النبي حسدهم بذلك يعني ]سورة النساء) ٥٤([ }لَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِهَأم يحسدون النَّاس ع{ :قال ثم

  .له حسدهم إياه تصديقهم من ومنعهم العظيمة، النبوة من اهللا رزقه ما على -صلى اهللا عليه وسلم-

" أم"يحتمل أن تكون  ]سورة النساء) ٥٤([ }َأم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه{: تعالىفي قوله 

أم لهم نصيب :  هكذاهذه منقطعة بمعنى أنها تفيد االنتقال فوبخهم على شيء ثم انتقل يوبخهم على شيء آخر
، فانتقل من توبيخ إلى  ال يؤتون الناس نقيراً، أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضلهاًمن الملك فإذ

  .على ما آتاهم اهللا من فضلهسدون الناس توبيخ آخر، بمعنى بل يح

فيكون لفظ  "العظيمة النبوة من اهللا رزقه ما على -صلى اهللا عليه وسلم- النبي حسدهم بذلك يعني": يقول
 الناس لفظ جنس فمن العام المراد به الخصوص ]سورة النساء) ٥٤([} َأم يحسدون النَّاس{: في قوله" الناس"

الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم { : تعالى في قولهويراد به واحد كمالق لكنه قد يط عام
مهفقد  وهذا ال إشكال فيه، -صلى اهللا عليه وسلم- فيكون المراد به النبي ]سورة آل عمران) ١٧٣([ }فَاخْشَو

وه، حسدوه على ذلك  حسدليين فلما رأوا أنه من العرب النبي الخاتم  من اإلسرائي يكونكان اليهود يرجون أن
  .فلم يؤمنوا به

على  ]سورة النساء) ٥٤([} َأم يحسدون النَّاس{: في قوله" الناس" لفظ  حمل-رحمه اهللا-واإلمام ابن جرير 
انتقلت من  النبوة ؛ ألنحسدوا العربإنهم :  أيضاًقولنويمكن أن  وأصحابه، -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 ]سورة فاطر) ٣٢([ }ن اصطَفَينَا ِمن ِعباِدنَاثُم َأورثْنَا الِْكتَاب الَِّذي{ : يقول-عز وجل-واهللا يهم، بني إسرائيل إل

صلى – للنبي وهذا شرف ،إلى غيرهمفبعد أن كانت الرسالة والكتاب في بني إسرائيل عهوداً متطاولة انتقلت 
 ]سورة النساء) ٥٤([ }علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه{:  تعالىوله، فق اليهود عليههم ولقومه حسد-اهللا عليه وسلم

  .-رحمه اهللا-عليه عامة المفسرين ومنهم ابن جرير هذا ما و ،يعني من النبوة

  .إسرائيل بني من وليس العرب من لكونه؛ له حسدهم إياه تصديقهم من ومنعهم

) ٥٤([ اآلية }َأم يحسدون النَّاس{ :قوله في -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن نع الطبرانيوروى 

  .الناس دون الناس نحن: عباس ابن قال ]سورة النساء

  .]سورة النساء) ٥٤([ }فَقَد آتَينَآ آَل ِإبراِهيم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عِظيما{: تعالى اهللا قال



 ٤

جنس البشر  مراد به لكن ليس اليعني أنه عام" لناسنحن الناس دون ا: "-همانرضي اهللا ع–قول ابن عباس 
  .، أو العرب أو هذه األمة وأصحابه-صلى اهللا عليه وسلم-وإنما المقصود به النبي 

 فقد :أي ]سورة النساء) ٥٤([ }فَقَد آتَينَآ آَل ِإبراِهيم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عِظيما{: تعالى اهللا قال

 الكتب عليهم وأنزلنا النبوة -عليه السالم- إبراهيم ذرية من هم الذين- إسرائيل بني أسباط في جعلنا

  .الملوكمنهم  وجعلنا -الحكمة وهي- بالسنن فيهم وحكموا

على بني إسرائيل وهذا وجه  حمله ابن كثير هنا آل إبراهيمف }فَقَد آتَينَآ آَل ِإبراِهيم{: -عز وجل-اهللا يقول 
قصد به ذريته أو قومه أو ية بعينه وتار قصد به تارة آل فالنيطلق اآلل وي  حيثمعروف في كالم العرب

 ]سورة غافر) ٤٦([ }َأدِخلُوا آَل ِفرعون َأشَد الْعذَاِب{ :خرى في آية أيقول -عز وجل-ذلك، فاهللا   أو نحوأهله

  .ممن كانوا معه على الكفر دون من آمن كامرأتهه فرعون وقومآل فرعون هنا المراد بف

سورة آل ) ٣٣([ }ِمينِإن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحا وآَل ِإبراِهيم وآَل ِعمران علَى الْعالَ{ :-تبارك وتعالى- قولهو
 قد يكون المقصود باآلل هنا إبراهيم وحده وقد يكون المقصود ما سبق في آية النساء، وكذلك األمر ]عمران

آل محمد أتباعه ، فعلى محمد وعلى آل محمداللهم صلِّ : وفي قولنا - جميعاًليهم السالمع-في آل عمران 
ذلك طلق ويراد به معنى أخص من يزواجه وأهل بيته، وقد وقد يراد به معنى أخص من هذا وهم أعلى دينه 

  .-أصحاب الكساء-علي وفاطمة والحسن والحسين أي 

، تينا إبراهيمآيحتمل أن يكون  ]سورة النساء) ٥٤([ }فَقَد آتَينَآ آَل ِإبراِهيم الِْكتَاب{: وله تعالىعلى كل حال فق
 -عليه الصالة والسالم-فإن ذرية إسحاق  -ى اهللا عليه وسلمصل- هإبراهيم عقبآل  المراد بويمكن أن يكون

 الكتب التي  أيجنس الكتاب الكتاب بهذا االعتبار المراد بويكون ،هم أسباط بني إسرائيل وكان فيهم األنبياء
 عهدية" أل"يكون المقصود به كتاب واحد وتكون  فن المراد به إبراهيمإ :إذا قلناأما  ،بني إسرائيل نزلت على

  .-عليه الصالة والسالم-يعني صحف إبراهيم و

 إذا الحكمةمعلوم أن ، وهي السنة الحكمة] سورة النساء) ٥٤([ }فَقَد آتَينَآ آَل ِإبراِهيم الِْكتَاب والِْحكْمةَ{: يقول
  . غير الكتابمن وحٍي - الصالة والسالممعليه-ما أوتيه األنبياء ا ذكرت مع الكتاب فإن المراد به

إسرائيل عموماً   الذي حصل لبني الملكيراد بالملك يمكن أن ]سورة النساء) ٥٤([ }وآتَينَاهم ملْكًا عِظيما{ :قوله
 ويمكن أن يكون المراد به ما ينطبق عليه هذا الوصف في ملك -عليه الصالة والسالم-ومنه ملك داود 

من و ولهذا حملها كثير من السلف -الة والسالمعليه الص-فالملك العظيم المعروف هو ملك سليمان  معين،
واآلية تحتمل  -رحمه اهللا تعالى–ابن جرير بعدهم على ملك سليمان، ومن هؤالء الذين رجحوا هذا المعنى 

رهم بنعمة  ذكّ لما-صلى اهللا عليه وسلم- عن موسى -عز وجل-كما قال اهللا  هذا وتحتمل معنى أعم من ذلك
سورة ) ٢٠([ }وجعلَكُم ملُوكًا وآتَاكُم ما لَم يْؤِت َأحدا من الْعالَِمين{ : قولهمن ذلك و، عليهم-عز وجل-اهللا 
  .جعل فيهم الملك وجعل فيهم النبوة والكتاباهللا ، ف]المائدة

) ٥٥([ }ن صد عنْهوِمنْهم م{ اإلنعام وهذا اإليتاء بهذا أي }فَِمنْهم من آمن ِبِه{ هذا ومعوجعلنا منهم الملوك 

 بني من جنسهم ومن منهم وهو ،عنه الناس صد في وسعى عنه وأعرض به كفر: أي ]سورة النساء

  .إسرائيل؟ بني من ولست محمد يا بك فكيف عليهم، اختلفوا فقد إسرائيل



 ٥

سورة ) ٥٥([ }من صد عنْهوِمنْهم { -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد: أي }فَِمنْهم من آمن ِبِه{: مجاهد وقال

  .]النساء

ى أقرب مذكور وهو المخبر عنه والمحدث عنه إل في األصليرجع الضمير  }فَِمنْهم من آمن ِبِه{: قوله تعالى
      لبني إسرائيل، وهذا الذي مشى عليه ابن كثير -عز وجل-اإلفضال واإلنعام الذي أعطاه اهللا وهو ذلك 

  . وهذا هو المتبادر واهللا تعالى أعلم"أي بهذا اإليتاء وهذا اإلنعام": قالحيث  -رحمه اهللا-

على هذا  و-صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد أي }فَِمنْهم من آمن ِبِه{: -كمجاهد–قول ومن أهل العلم من ي
:  أي]سورة النساء) ٥٤([ }َأم يحسدون النَّاس{ :الضمير إلى غير مذكور إال ذكراً بعيداً، وهو قولهيكون عود 

  . إذا فسرت اآلية بهذا-صلى اهللا عليه وسلم- اًمحمد

فَقَد آتَينَآ آَل ِإبراِهيم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا { : هكذاإلى إبراهيمالضمير يرجع : وبعضهم يقول
:  وبعضهم يقول-صلى اهللا عليه وسلم-بإبراهيم : أي ]ءسورة النسا) ٥٥-٥٤([  }فَِمنْهم من آمن ِبِه* عِظيما

  . رحمه اهللا أن المراد به ما ذكره الحافظ ابن كثير-واهللا تعالى أعلم-يرجع إلى الكتاب، ولعل األقرب 

وكَفَى { :لهم متوعداً قال ولهذا، المبين والحق الهدى، من به جئتهم عما وأبعد لك تكذيباً أشد منهم فالكفرة
 اهللا كتب ومخالفتهم وعنادهم كفرهم على لهم عقوبة بالنار وكفى: أي ]سورة النساء) ٥٥([ }م سِعيراِبجهنَّ

  .ورسله

}ذَابذُوقُواْ الْعا ِليهرا غَيلُودج ملْنَاهدب مهلُودتْ جا نَِضجا كُلَّمنَار ِليِهمفَ نُصواِتنَا سواْ ِبآيكَفَر الَِّذين ِإن ِإن 
والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت سنُدِخلُهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين  *اللّه كَان عِزيزا حِكيما

  .]نساءسورة ال) ٥٧-٥٦([ }ِفيها َأبدا لَّهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ ونُدِخلُهم ِظال ظَِليالً

 اآلية }ِإن الَِّذين كَفَرواْ ِبآياِتنَا{: فقال رسله عن وصد بآياته كفر من جهنم نار في به يعاقب عما تعالى يخبر

  .وأجزائهم أجرامهم بجميع يحيط دخوال ناراً ندخلهم أي ]سورة النساء) ٥٦([

ها ه حرصليته بالنار يعني أنه مس: راق، تقولتدل على اإلدخال وتدل على االحت }نُصِليِهم نَارا{ :قوله تعالى
يعني ال  ]سورة الليل) ١٥([ }لَا يصلَاها ِإلَّا الَْأشْقَى{ : كما في قوله تعالىكذلك تدل على الدخولوولهيبها، 

  .من دخلها احترق وقاسى حرهاذلك أن يدخلها، والمعنيان متالزمان و

 }كُلَّما نَِضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرها ِليذُوقُواْ الْعذَاب{ :فقال ونكالهم عقوبتهم دوام عن أخبر ثم

 جلوداً بدلوا جلودهم رقتتاح إذا :-ماهرضي اهللا تعالى عن- عمر ابن عن األعمش قال ]سورة النساء) ٥٦([

  .حاتم أبي ابن رواه ،القراطيس أمثال ءبيضاغيرها 

 في تنضجهم: قال ]سورة النساء) ٥٦([ اآلية }كُلَّما نَِضجتْ جلُودهم{: قوله حسنال عن حاتم أبي ابنروى و

 كلما }كُلَّما نَِضجتْ جلُودهم{: الحسن عن هشام عن فضيل فيه وزاد: حسين قال، مرة ألف سبعين اليوم

  .فعادوا عودوا: لهم قيل لحومهم فأكلت أنضجتهم

إن العلم الحديث اكتشف  :قولونالعلمي للقرآن فإنهم ي عجازاإل ن يتكلمون عنلذيهذه اآلية فيها كالم معروف ل
 لكن فلسفته أن مركز اإلحساس في الجلد، وهذا معنى صحيح وهو شيء يدركه اإلنسان وهو مدرك قديماً
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 ، فهذا منس إذا ذهب الجلد ذهب اإلحساأنهلعلها عرفت بشكل ظاهر في هذا العصر، واإلنسان يجد العلمية 

  .ال إشكال فيه التفسير العلميأن األمثلة الصحيحة على 

) ٥٧([ }جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها َأبدا والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت سنُدِخلُهم{ :وقوله

 ومحالها فجاجها جميع في األنهار فيها ريتج التي عدن جنات في السعداء مآل عن إخبار هذا ]سورة النساء

  .حوالً عنها يبغون وال يزولون وال يحولون ال أبداً فيها خالدون وهم أرادوا وأين واءشا حيث وأرجائها

 الرذيلة واألخالق واألذى والنفاس الحيض من: أي ]سورة النساء) ٥٧([ } ِفيها َأزواج مطَهرةٌلَّهم{ :وقوله

  .ناقصةال والصفات

مطهرة من كل أي :  فيقالاألصل أنه يحمل على العموم ولذلك ف،هرة من كذاطفما قال مهنا حذف المتعلق 
أذى حسي ومعنوي، فهي مطهرة من األخالق المرذولة التي توجب نفور النفوس ووقوع المشكالت بين 

  .مستقذر من كل أذى حسيمطهرة كذلك  واألزواج

 والحسن عطاء قال وكذا واألذى األقذار من مطهرة: -ما تعالى عنهرضي اهللا- عباس ابن قال كما

 والبزاق والنخام والحيض البول من مطهرة: مجاهد وقال، والسدي وعطية صالح وأبو والنخعي والضحاك

  .والولد والمني

  .أنيقاً باًطي غزيراً كثيراً عميقاً ظالً: أي ]سورة النساء) ٥٧([ }ونُدِخلُهم ِظال ظَِليالً{: وقوله

عند العرب؛ ألنهم في بالد حارة، ولهذا لما ذكر الظل الظليل يعني الظل الوارف التام، وهذه المعاني لها وقع 

 على أحد التفسيرين المشهورين في اآلية ]سورة الواقعة) ٢٩([ }وطَلٍْح منضوٍد{ : نعيم الجنة قال-عز وجل-اهللا 

يستظلون به وهو من شجر   حيث بالد العرب منأرض الحجازالمعروف في  الشوك  شجر هوأن الطلح
وطَلٍْح {: قالاهللا تعالى  ف،وال تكاد تنتفع به أو تجلس حتى تتأذى بشوكه الذي يتساقط من تحته ةاالعض

 يبدو  لكن يستظل به من غير شوكلذيهم ال يتصورون أن يوجد هذا الشجر ا و]سورة الواقعة) ٢٩([ }منضوٍد
  .)١( يجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل شوكه:أزيل كما قال الزجاج أن شوكه قد

 نحو بأوصاف في آيات أخرىوصف اهللا ظل الجنة  ]سورة النساء) ٥٧([ }ونُدِخلُهم ِظال ظَِليالً{: قوله تعالى
دوٍد{: كقوله كونه قد مدمِظلٍّ م{: كقولهو ]سورة الواقعة) ٣٠([ }وآِئما داُأكُلُهها  ظل أي]سورة الرعد) ٣٥([ } ِوِظلُّه

  . ويقصر ويضمحل ينتقل هنا وهناكظل الدنيا الذيدائم ال ينقطع بخالف 

وله  وق]سورة المرسالت) ٤١([ }ِإن الْمتَِّقين ِفي ِظلَاٍل وعيوٍن{ :من اآليات التي تذكر ظل الجنة قوله تعالىو
  .وغير ذلك من اآليات ]سورة يــس) ٥٦([ }ونُئ علَى الَْأراِئِك متَِّكهم وَأزواجهم ِفي ِظلَاٍل{ :تعالى

 في إن((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن جرير ابنروى 

  .)٢())الخلد شجرة ،يقطعها ال عام مائة ظلها في الراكب يسير لشجرة الجنة

                                     
 ).٢٠٨ص  / ١٨ج (تفسير القرطبي  - 1

 .وهذا إسناد ضعيف" شجرة الخلد"صحيح دون قوله : وقال األرنؤوط) ٤٦٢ص  / ٢ج ) (٩٩٥١( أخرجه أحمد - 2
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 يمسك بيد من أجل النظر إلى شجرة يزعمون أنه يجتمع أربعة من الرجال كلٌّس في الدنيا ربما تداعى النا
 كلها لو األرضفإذا كانت  الراكب،  مائة عام ال يقطعها فياآلخر حتى يحيطون بأصلها من ضخامتها، وهذه

  !.فما هذه الشجرة؟ قطعهال قدمه علىمشى اإلنسان مائة عام 

  .إنه جواد كريم، والحمد هللا رب العالميننسأل اهللا أن يرزقنا الجنة ونعيمها، 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٩(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .  وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد

لّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها وِإذَا ِإن ال{ :في تفسير قوله تعالى -تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 
  .]سورة النساء) ٥٨([ }حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل ِإن اللّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإن اللّه كَان سِميعا بِصيرا

  .أهلها إلى األمانات بأداء يأمر أنه تعالى يخبر

 أد((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- سمرة عن الحسن حديث وفي

 األمانات جميع يعم وهذا )١(السنن وأهل أحمد اإلمام رواه ))خانك من تخن وال ائتمنك، من إلى األمانة

 والكفاراتوالصيام  والزكوات الصلوات من عباده على -عز وجل- اهللا حقوق من اإلنسان على الواجبة

 كالودائع بعض على بعضهم العباد حقوق ومن، العباد عليه يطلع ال عليه مؤتمن هو مما ذلك وغير والنذور

، بأدائها -عز وجل- اهللا فأمر، ذلك على بينة اطالع غير من بعض على بعضهم به يأتمنون مما ذلك وغير
صلى اهللا - اهللا رسول أن الصحيح الحديث في ثبت كما القيامة ميو ذلك منه خذُأ الدنيا في ذلك يفعل لم فمن

  .)٢())القرناء من الجماء للشاة يقتص حتى أهلها، إلى الحقوق لتؤدن((: قال -عليه وسلم

 منه قبض -رضي اهللا تعالى عنه- طلحة بن عثمان في نزلت: قالفي اآلية  جريج ابن عن يرجر ابنروى 

ِإن { :اآلية هذه يتلو وهو فخرج الفتح يوم البيتفي  فدخل الكعبة مفتاح -لمصلى اهللا عليه وس-رسول اهللا 
: قال المفتاح، إليه فدفع إليه عثمان فدعا ]سورة النساء) ٥٨([ اآلية }اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها

 الكعبة، من -صلى اهللا عليه وسلم- هللا رسول خرج لما -رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر وقال

 ما، وأمي أبي فداه :]سورة النساء) ٥٨([ }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها{ اآلية هذه يتلو وهو

  .ذلك قبل يتلوها سمعته

 قال ولهذا عام؛ فحكمها ال أو ذلك في نزلت كانت وسواء ذلك، في نزلت اآلية هذه أن المشهورات من وهذا

  .أحد لكل أمر هي: أي والفاجر، رللب هي: الحنفية بن ومحمد -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

ذكر في سبب  ]سورة النساء) ٥٨([ }مانَاِت ِإلَى َأهِلهاِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَأل{: -تبارك وتعالى-قوله في ف

نزول هذه اآلية هذا الحديث في قصة مفتاح الكعبة، وهذه الرواية التي أوردها وإن كانت ال تخلو من ضعف 

                                     
 ٣٨ باب –والترمذي في كتاب البيوع ) ٣١٣ص  / ٣ج ) (٣٥٣٧ ( الرجل يأخذ حقه من تحت يده   في باب   -أخرجه أبو داود في كتاب اإلجارة        - 1

ص  / ٣ج ) (١٥٤٦٢(يه  عن أبن حميد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف  عكالهما عن أبي هريرة وأخرجه أحمد       ) ٥٦٤ص   / ٣ج  ) (١٢٦٤(

 ).٢٩٣٤(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ٤١٤

 ).١٥٨٨(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٣٦٣ص  / ٢ج ) (٨٧٤١(أخرجه أحمد  - 2
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وردت روايات أخرى في نفس المعنى يقوي بعضها بعضاً، وربما كان بعضها أصح إسناداً من هذه قد إال أنه 

ذه اآلية من اآليات ه على كل حال هذه وقعت في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما قبلو، الرواية

) ٥١([ }َألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب يْؤِمنُون ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت{ :-تبارك وتعالى-قوله إلى 

فذهب  ستأصل المسلمونزم المسلمون طمع اليهود أن يه، وذلك أنه لما أحدهذا نزل بعد غزوة  ]سورة النساء
 -صلى اهللا عليه وسلم-األشرف ومن معه إلى مكة يحرضونهم على قتال النبي  كعب بنكوفد منهم 

ل وهذا النزول سنوات، وهذه اآلية تتحدث عن األمانات واآليات التي قبلها وبين هذا النزو ،واستئصاله

صلى اهللا -عاء أن المشركين أهدى من محمد  وقع من اليهود من كتمان ما عرفوا من الحق وادتتحدث عما

  .-عليه وسلم

 وهو وجه تعلق المقطع من اآليات بما قبله أو  منها نوع-يعني وجه الربط بين اآليات- وفي علم المناسبات

ه ما يكون بين اآلية وبين خاتمتها، ومنه  ومن،ربط بين اآلية واآليةعبارة عن من المناسبات ما يكون فبعده، 

 -بين مقطع ومقطع– األخير ما يكون بين أول السورة وآخرها، أو بين مقطع ومقطع، فهذا من هذا النوع

 وهذه اآلية تتحدث عن أداء األمانات، والذي وقع من اليهود هو ،فاآليات األولى تتحدث عما وقع من اليهود

 ائتمنهم على الشهادة بالحق وقول الحق وبيان ما عرفوا من كتابهم مما يتعلق -لعز وج-اهللا  فخيانة لألمانة،

أنتم أهدى من :  فلما سألهم المشركون كتموا ذلك وجحدوه وقالوا، وغيره-صلى اهللا عليه وسلم-بأمر النبي 
  .محمد

مانات ويدخل فيه جميع أنواع يأمر أمراً عاماً بأداء األ اهللا  إن:نقولإننا فإذا أردنا أن نربط بين هذه اآليات ف

فهذه أمانة من ، أمانة الشهادة بالحق وقول الحق وبيان ذلك للناس ا ومن األمانات الداخلة فيه،األمانات

  وذلكومن األمانات أيضاً أنك إذا أخذت من أحد شيئاً أن ترده إليه كما وقع ذلك في سبب النزول، األمانات

ِإن اللّه {:  رده إليه وقرأ هذه اآلية ثم مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحةذ أخ-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي 
  ]سورة النساء) ٥٨([ }يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها

أعني فيما يتعلق بقوة دخولها في اللفظ -إذا نظرت إلى مراتب هذه األمور الثالثة وجدتها على هذا التدريج و

فأقوى ذلك دخوالً في العام هو ما يتعلق بسبب النزول أو صورة سبب النزول كما وقع في قصة  -العام

 تجاه يهود من ال ما وقعخصيص بالمجاورة الذي شرحته آنفاً وهوعرف بالتويليه في القوة ما ي، مفتاح الكعبة
حت اللفظ العام، ثم بعد ذلك  فهذا يلي سبب النزول من حيث القوة في الدخول ت-صلى اهللا عليه وسلم–النبي 

متفاوتة في قوة الدخول فيه، وهذا يفيد  أفراد اللفظ العام، وبهذا نعلم أن األفراد الداخلة تحت العمومقية بأتي ت

، مثالً، ونحو ذلكمن اللفظ العام إخراج بعض األفراد ما يتعلق بالتخصيص بمعنى :  ومن ذلك،في أمور
  . كما هي القاعدة وإخراجها منه باالجتهاد ممنوع،امفي العقطعية الدخول  صورة سبب النزولو

واهللا تعالى -هو األقرب و -رحمه اهللا-الذي مشى عليه ابن كثير  هو وهذاوهذه اآلية عامة في جميع الناس، 

لعموم  ليس ومن وافقه من أن ذلك -رحمه اهللا-خالفاً لما ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري  -أعلم
عز -اهللا  بحجة أن ؛ خاصة بالوالةبمعنى أنها، ن األحكامو وهم الذين يلو منهاختص بطائفةا ت وأنهاألمة

الحكم بين الناس في إن :  لكن نقول]سورة النساء) ٥٨([ }وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل{: قال -وجل
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 ليس له واليةن إلى إنسان وا يتحاكموءفإذا جا م الناس إلى غيرهمالواقع ال يختص بأهل الواليات بل قد يتحاك

خطاب لعموم يه أن يحكم بينهم بالعدل، فاآلية يجب علإنه ما يحكم به فل  وأعلنوا قبولهمذلكه للكنهم ارتضو

  . وال يختص بأحد دون أحد،األمة من الوالة ومن غيرهم من أهل العلم وغيرهم

جميع أنواع أيضاً  افيهيدخل  ]سورة النساء) ٥٨([ }ركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلهاِإن اللّه يْأم{ :وقوله

تعلق بالنفس والدين الذي ي ما اتعلق بحقوق الخلق ومنهي ما ا ومنه-عز وجل-ما يتعلق باهللا ها األمانات، ومن

 -عز وجل-اإلنسان هي األمانة التي قال اهللا  التي حملها  والتكاليف،-صلى اهللا عليه وسلم-جاء به الرسول 

 }ِإنَّا عرضنَا الَْأمانَةَ علَى السماواِت والَْأرِض والِْجباِل فََأبين َأن يحِملْنَها وَأشْفَقْن ِمنْها وحملَها الِْإنسان{ :فيها

ذه اآلية من سورة ه أرجح األقوال في تفسير على هي التكاليف الشرعيةاألمانة هنا ف ]سورة األحزاب) ٧٢([
  .األحزاب

شعائر وأمانات، فاألذان من   إلى-صلى اهللا عليه وسلم-الشريعة التي جاء بها النبي العلم من يقسم من أهل و

 الناس وما أشبه ذلك، واألمور التي ال يطلع عليهامن الشعائر،  عموماً الشعائر، وصالة الجماعة والصالة

  .من األماناته هذ:  والطهارة وما أشبه ذلك يقولونمثل الصيام

 والمؤذن مؤتمن، الواقع أن الصالة أمانة أيضاً واألذان أمانة لكن ال مشاحة في االصطالح: نحن نقولو

  . بالعدل أمانةبين الناسالحكم و

 بين بالعدل بالحكم تعالى منه أمر ]لنساءسورة ا) ٥٨([ }وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل{ :وقوله

 األمراء، في نزلت إنماإن هذه اآلية : حوشب بن وشهر أسلم بن وزيد كعب بن محمد قال ولهذا، الناس

، )٣())نفسه إلى  اهللاوكله جار فإذا يجر، لم ما الحاكم مع اهللا إن((: الحديث وفي، الناس بين الحكام يعني
  .سنة أربعين عبادةك يوم ُلعد: األثر وفي

وذلك أن  الواليات عموم يتعارض مع الابن ماجه الذي أخرجه  ))يجر لم ما قاضيال مع اهللا إن((: حديث
  . على ما واله اهللا وهو مؤتمن،حاكم: يقال له فإنه الحكم بين الناس القاضي حاكم وكل من يتولى

 بين بالعدل والحكم األمانات أداء من به يأمركم: أي ]ورة النساءس) ٥٨([ }ِإن اللّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه{: وقوله

  .الشاملة العظيمة الكاملة وشرائعه أوامره من ذلك وغير الناس

  .سميعاً ألقوالكم بصيراً بأفعالكم: أي ]سورة النساء) ٥٨([ }ِإن اللّه كَان سِميعا بِصيرا{ :وقوله تعالى

واْ َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه يا َأيها الَِّذين آمنُ{
  .]سورة النساء) ٥٩([ }والرسوِل ِإن كُنتُم تُْؤِمنُون ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويالً

 }َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم{ :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن لبخارياروى 

 بعثه إذ -رضي اهللا تعالى عنه- عدي بن قيس بن حذافة بن اهللا عبد في نزلت: قال ]سورة النساء) ٥٩([

                                     
 وحـسنه  ..))قاضـي إن اهللا مع ال((: ولفظه) ٧٧٥ص  / ٢ج ) (٢٣١٢(باب التغليظ في الحيف والرشوة  -أخرجه ابن ماجه في كتاب األحكام      - 3

 ).١٨٢٦(األلباني في صحيح الجامع برقم 
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: الترمذي وقال ماجه ابن إال الجماعة بقية أخرجه وهكذا )٤(سرية في -صلى اهللا عليه وسلم- النبي رسول

  .غريب حسن حديث

 سرية -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول بعث: قال -رضي اهللا تعالى عنه- علي عن أحمد اإلمامروى و

 أمركم قد أليس: لهم فقال: قال ،شيء في عليهم وجد خرجوا فلما، األنصار من رجالً عليهم واستعمل

 فأضرمها بنار دعا ثم، حطباً لي اجمعوا: قال بلى،: قالوا تطيعوني؟ أن -ى اهللا عليه وسلمصل- اهللا رسول

 إلى فررتم إنما: منهم شاب لهم فقال: قال ،يدخلوها أن القوم فهم: قال. لتدخلنها عليكم عزمت: قال ثم فيه،

 تدخلوها أن أمركم فإن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول تلقوا حتى تعجلوا فال النار من اهللا رسول

 ما دخلتموها لو((: لهم فقال فأخبروه -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول إلى فرجعوا: قال، فادخلوها

  .)٥(الصحيحين في أخرجاه ))المعروف في الطاعة إنما ،أبداً منها خرجتم

ون قد تسارعوا الء يكونأن هؤ وجه هذا ))أبداً منها خرجتم ما دخلتموها لو((: -عليه الصالة والسالم–قال 

  .معذورين بهذا الفعل وإنما كان عليهم أن يتبينوا قبل ذلكفلن يكونوا  في أمر لم يتبينوه

 - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر بن اهللا عبد عن داود أبوروى و

 سمع فال بمعصية مرُأ فإذا بمعصية، ؤمري لم ما وكره، أحب فيما المسلم المرء على والطاعة السمع(( :قال

  .)٦(وأخرجاه ))طاعة وال

 على -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول بايعنا: قال -رضي اهللا تعالى عنه- الصامت بن عبادة وعن

 أن إال((: قال ،أهله األمر ننازع وأال علينا، وأثَرٍة ويسرنا وعسرنا ومكرهنا منشطنا في والطاعة السمع

  .)٧(أخرجاه ))برهان اهللا من فيه عندكم بواحاً كفراً تروا

 اسمعوا((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- أنس عن اآلخر الحديث وفي

  .)٨(البخاري رواه ))زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم رمُأ وإن وأطيعوا

 حجة في يخطب -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا سولر سمعت أنها -ارضي اهللا تعالى عنه- الحصين أم وعن

: له لفظ وفي )٩(مسلم رواه ))وأطيعوا له اسمعوا اهللا، بكتاب يقودكم عبد عليكم استعمل ولو((: يقول الوداع

  .)١٠())مجدوعاً حبشيا عبداً((

                                     
وجوب طاعة األمراء  باب – كتاب اإلمارة ومسلم في) ١٦٧٤ص  / ٤ج ) (٤٣٠٨(باب تفسير سورة النساء  -أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 4

 ).١٤٦٥ص / ٣ج ) (١٨٣٤ (في غير معصية وتحريمها في المعصية

باب  -ومسلم في كتاب اإلمارة ) ٢٦١٢ص  / ٦ج ) (٦٧٢٦(باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية  -اب األحكام أخرجه البخاري في كت - 5
 ).١٤٦٩ص  / ٣ج ) (١٨٤٠ (وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية

 باب -ومسلم في كتاب اإلمارة ) ٢٦١٢ص  / ٦ج ) (٦٧٢٥ (باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية -أخرجه البخاري في كتاب األحكام  - 6
  ).١٤٦٩ص  / ٣ج ) (١٨٣٩ (وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية

ومسلم ) ٢٥٨٨ص  / ٦ج ) (٦٦٤٧( )) تنكرونهاسترون بعدي أموراً((: -صلى اهللا عليه وسلم- باب قول النبي  -أخرجه البخاري في كتاب الفتن  - 7
 ).١٤٦٩ص  / ٣ج ) (١٧٠٩ ( باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية -كتاب اإلمارة في 

 ).٢٤٦ص  / ١ج ) (٦٦١ (باب إمامة العبد والمولى -أخرجه البخاري في كتاب الجماعة واإلمامة  - 8

 ).١٤٦٨ص  / ٣ج ) (١٨٣٨(يمها في المعصية باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحر -أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 9
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 عليه صلى اهللا- اهللا رسول عن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن عليه المتفق الصحيح الحديث وفي

 أطاعني فقد أميري أطاع ومن اهللا ىعص فقد عصاني ومن اهللا أطاع فقد أطاعني من((: قال أنه -وسلم

  .)١١())عصاني فقد أميري ىعص ومن

عز -في ظاهرها أنه يجب الطاعة بالمعروف سواء كان ذلك مما يعلم أنه طاعة هللا ا هذه األحاديث وغيره

ق ويذكر تفصيالً في  يفر-رحمه اهللا-، وشيخ اإلسالم ابن تيمية رامأنه ح يعلم م أو في غير ذلك مما ل-وجل

، وهذا  فقططاعة هللاعلم أنه علم أنه معصية، والفاجر يطاع فيما يفهو يرى أن اإلمام العدل يطاع فيما ال ي، هذا
، ه شيخ اإلسالم الذي ذكرالتفريقاألدلة عامة ليس فيها هذا ظواهر  ف،ال أعلم عليه دليالً التفريق والتفصيل

  .واهللا تعالى أعلم

 ]سورة النساء) ٥٩([ }وَأِطيعواْ الرسوَل{ كتابه اتبعوا: أي ]سورة النساء) ٥٩([ }َأِطيعواْ اللّه{: تعالى قال ولهذا

 ةمعصي في ال اهللا طاعة من به أمروكم فيما :أي ]سورة النساء) ٥٩([ }وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم{ بسنته خذوا: أي
 في الطاعة إنما((: الصحيح الحديث في تقدم كما اهللا، معصية في لمخلوق طاعة ال فإنه ؛اهللا

  .)١٢())المعروف

، - وسلمصلى اهللا عليه-وطاعة رسوله  تبعاً لطاعة اهللا  تكونوإنما، طاعة أولي األمر ال تكون استقالالً
َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ { : فقال-ليه وسلمصلى اهللا ع-في حق النبي  فعل األمر -عز وجل-ولهذا أعاد اهللا 

وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي :  لم يقل أنهأي ،في حق أولي األمرلم يعده و ]سورة النساء) ٥٩([ }الرسوَل

ال تكون و -صلى اهللا عليه وسلم-فدل ذلك على أن طاعتهم تكون تبعاً لطاعة اهللا وطاعة رسوله  األمر،

  .استقالالً

فيطاع في كل ما أمر به ،  فإنه ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى-صلى اهللا عليه وسلم-ا النبي وأم

قد تأتي في القرآن، بمعنى أن السنة   ولو كان ذلك غير موجود،ترك ما نهى عنه وي-عليه الصالة والسالم-

وقد تأتي ، حة لما جاء في القرآنقد تكون مبينة شار فبأشياء زائدة على ما جاء في القرآن كما هو معلوم،

 )١٣( وكل ذي مخلب من الطيركل ذي ناب من السباع نهى عن -صلى اهللا عليه وسلم-بأشياء زائدة، فالنبي 

 -عز وجل-اهللا مما ورد فيها زائداً على القرآن بدليل أن وجاء في السنة تحريم الحمار األهلي وغير ذلك 

ِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو دما مسفُوحا َأو لَحم قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأو{ :يقول
فذكر هذه المحرمات بطريق الحصر وجاءت السنة بالزيادة على ذلك، فالمقصود  ]سورة األنعام) ١٤٥([ }ِخنِزيٍر

                                                                                                                        
 عبداً((: بلفظ) ١٤٦٨ص  / ٣ج ) (١٨٣٨(باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  -صحيح مسلم في كتاب اإلمارة  - 10

 ).١٤٦٧ص  / ٣ج ) (١٨٣٧ ())مجدع األطراف((:  وفي آخر)) مجدعاًحبشياً

 / ٦ج ) (٦٧١٨ (]سورة النساء) ٥٩([ }َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم{: قول اهللا تعالى باب –حكام أخرجه البخاري في كتاب األ - 11

 ).١٤٦٦ص  / ٣ج ) (١٨٣٥(باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  -ومسلم في كتاب اإلمارة ) ٢٦١١ص 

 .سبق تخريجه - 12

 ٣ج ) (١٩٣٤ ( باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانأخرجه مسلم في  - 13
 ).١٥٣٤ص / 
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 فتكون -صلى اهللا عليه وسلم-وأما طاعة غير النبي ، قالالً تكون طاعته است-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي 

  .تبعاً

 من واحد وغير مجاهد قال ]سورة النساء) ٥٩([ }وه ِإلَى اللِّه والرسوِلفَِإن تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَرد{: وقوله

  .رسوله وسنة اهللا كتاب إلى: أي: السلف

 في التنازع يرد أن وفروعه الدين أصول من فيه الناس نازعت شيء كل بأن -عز وجل- اهللا من أمر وهذا

  ]سورة الشورى) ١٠([ }وما اخْتَلَفْتُم ِفيِه ِمن شَيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه{ :تعالى قال كما والسنة الكتاب إلى ذلك

ِإن { :تعالى قال ذاوله الضالل، إال الحق بعد وماذا الحق، فهو بالصحة له وشهدا سنةالو كتابال به حكم فما
 وسنة اهللا كتاب إلى والجهاالت الخصومات ردوا: أي ]سورة النساء) ٥٩([ }كُنتُم تُْؤِمنُون ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر

 في يتحاكم لم من أن على فدل إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر، بينكم شجر فيما إليهما فتحاكموا رسوله

  .اآلخر باليوم وال باهللا مؤمناً فليس ذلك في إليهما يرجع وال والسنة الكتاب إلى النزاعمحل 

رضي اهللا تعالى -ذهب كثير من السلف  ]سورة النساء) ٥٩([ }وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم{ :-تبارك وتعالى-في قوله 

م أولي األمر ه أن -اإلمام مالكمن اختاره من األئمة م و-رضي اهللا عنه-وهو قول جابر بن عبد اهللا  -معنه

  .أهل القرآن، وأهل العلم العلماء

 وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير -رحمه اهللا-عن اإلمام أحمد  وهي إحدى الروايتين-ومن أهل العلم 

 ويدخل فيه  فيدخل في هذا أهل الواليات العامةوا، الوالة ومن ولَّ أين المراد بهم األمراءإ: من قال -الطبري
  .شهور قال به أيضاً كثير من السلفموهذا قول ، ا والجيوش وما أشبه ذلكأمراء السراي

وا ويدخل فيه يدخل فيه أهل الواليات العامة ويدخل فيه من ولَّ: ومن أهل العلم من جمع بين القولين وقال

  .- تعالىرحمه اهللا-أيضاً العلماء، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم 

فيدخل فيه أهل  أن ذلك يشمل من يصدر الناس عن رأيهم ويرجعون إليهم، -لى أعلمواهللا تعا-والذي يظهر 

الذين يرجع الناس إليهم ويصدرون عن خل فيه العلماء، ويدخل فيه أيضاً  ويد،الواليات العامة من األمراء

 لم يخلق -عز وجل-ون إليهم وما أشبه ذلك، فاهللا ئقولهم كأمرائهم في عشائرهم أو من يطيعهم الناس ويلج

 بينهم هذا التفاوت، فمن الناس من يرجع الناس -عز وجل-جعل اهللا  بل الناس خلقاً متساوياً من هذه الحيثية،
 ومن الناس من يرجع الناس إليه بحكم العشيرة والقبيلة وما أشبه ذلك، ومن الناس من ،إليه بحكم الوالية

  . وهكذا،إليه لعلمه أو نحو هذايرجع الناس 

يرجعوا إلى غيرهم ممن يصدرون ن  أ-لئال يكون أمرهم فوضى- يأمر الناس -عز وجل-د أن اهللا المقصوو
دمون على شيء من شأنه أن يحدث ضرراً أو فساداً أو فوضى أو نحو ذلك إال بالرجوع إلى عن رأيه فال يقْ

  . تعالى أعلمعلى حال مرضية، واهللامن أجل أن ينضبط أمر الناس ويكون هؤالء، وبطاعتهم إذا أمروهم 

 النزاع فصل في والرجوع رسوله وسنة اهللا كتاب إلى التحاكم: أي ]سورة النساء) ٥٩([ }ذَِلك خَير{ :وقوله

  .خير إليهما

: مجاهد وقال، واحد وغير السدي قاله كما ومآال عاقبة وأحسن: أي ]سورة النساء) ٥٩([ }وَأحسن تَْأِويالً{

  .قريب وهو ،جزاء وأحسن
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، ل بمعنى الرجوع متعددة فهو من األوبمعاٍنيأتي التأويل  ]سورة النساء) ٥٩([ }وَأحسن تَْأِويالً{: ه تعالىقول

الناس إذا رجعوا إلى كتاب اهللا  وذلك أن  في الحالة الثانية، فعاقبته حميدة،يعني أحسن مرجعاً وأحسن عاقبة

 بينهم العدل وارتفعت أسباب الشر والشقاق  حصل-صلى اهللا عليه وسلم- وإلى سنة رسوله -عز وجل-

  . واهللا أعلم،ذلك خير لهم في الحال وفي المآل وأحسن عاقبة فوالنزاع وما إلى ذلك،

 ِإلَى الطَّاغُوِت َألَم تَر ِإلَى الَِّذين يزعمون َأنَّهم آمنُواْ ِبما ُأنِزَل ِإلَيك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلك يِريدون َأن يتَحاكَمواْ{
وِإذَا ِقيَل لَهم تَعالَواْ ِإلَى ما َأنزَل اللّه وِإلَى * وقَد ُأِمرواْ َأن يكْفُرواْ ِبِه ويِريد الشَّيطَان َأن يِضلَّهم ضالَالً بِعيدا

وك ءذَا َأصابتْهم مِصيبةٌ ِبما قَدمتْ َأيِديِهم ثُم جآفَكَيفَ ِإ* الرسوِل رَأيتَ الْمنَاِفِقين يصدون عنك صدودا
ُأولَِئك الَِّذين يعلَم اللّه ما ِفي قُلُوِبِهم فََأعِرض عنْهم وِعظْهم وقُل * يحِلفُون ِباللِّه ِإن َأردنَا ِإالَّ ِإحسانًا وتَوِفيقًا

 ِفي َأنفُِسِهم مِليغًالَّهالً بسورة النساء) ٦٣-٦٠([ }قَو[.  

 األقدمين األنبياء وعلى رسوله على اهللا أنزل بما اإليمان يدعي من على -عز وجل- اهللا من إنكار هذا

 سبب في ذكر كما رسوله، وسنة اهللا كتاب غير إلى الخصومات فصل في تحاكمأن ي يريد ذلك مع وهو

 وبينك بيني: يقول اليهودي فجعل تخاصما، اليهود من ورجل صاراألن من رجل في أنها اآلية هذه نزول

  .األشرف بن كعب وبينك بيني: يقول وذاك. محمد

 غير وقيل، الجاهلية حكام إلى يتحاكموا أن أرادوا اإلسالم، أظهروا ممن المنافقين من جماعة في: وقيل

 الباطل، من سواهما ما إلى وتحاكموا لسنةوا الكتاب عن عدل لمن ةذام فإنها كله، ذلك من أعم واآلية ذلك،

  .إلى آخرها }اغُوِتيِريدون َأن يتَحاكَمواْ ِإلَى الطَّ{ :قال ولهذا هاهنا؛ بالطاغوت المراد وهو

 كما ذلك عن كالمستكبرين إعراضا عنك يعرضون: أي ]سورة النساء) ٦١([ }يصدون عنك صدودا{ :وقوله

) ٢١([ }وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا ما َأنزَل اللَّه قَالُوا بْل نَتَِّبع ما وجدنَا علَيِه آباءنَا{ :لمشركينا عن تعالىاهللا  قال

ِإنَّما كَان قَوَل الْمْؤِمِنين ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه { :فيهم اهللا قال الذين المؤمنين بخالف وهؤالء ]سورة لقمان
  .]سورة النــور) ٥١([ }ِليحكُم بينَهم َأن يقُولُوا سِمعنَا وَأطَعنَاورسوِلِه 

الطاغوت هو كل ما تجاوز حده ، والتحاكم إلى الطاغوت الذي هو هذه اآلية عامة في إنكار هذا الفعل الشنيع

القوانين الوضعية يدخل فيه التحاكم إلى  ومن مطاع، سواء كان بشراً أو قانوناً أو نحو ذلك،من متبوع 
  . وكل تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فهو طاغوت-عز وجل- بغير شرع اهللا والهيئات والمنظمات التي تحكم

هل يجوز  فعل اإلرادة مؤذن باالختيار، ولذلك ]سورة النساء) ٦٠[( }اغُوِتيِريدون َأن يتَحاكَمواْ ِإلَى الطَّ{: وقوله

يستخرج حقه إال بالترافع إلى أن كأن يكون غير مستطيع -حكم بالقانون لإلنسان إذا اضطر في بالد ت

 ُأِمرواْ َأن يكْفُرواْ وقَد اغُوِتيِريدون َأن يتَحاكَمواْ ِإلَى الطَّ{: هل يجوز له أن يتحاكم إليه واهللا يقول -المحكمة
كم لتلك المحاكم، ومثال ذلك خرجه إال بالتحاقد يكون له حق ال يستطيع أن يستأي أنه  ]سورة النساء) ٦٠[( }ِبِه

 محكمةالامرأة تريد الفسخ من زوجها وهو يأبى وال يمكن أن يكون ذلك إال عن طريق المحكمة، وأن تكون 

يقال هذا في حال االضطرار الذي ال م حاكم إليها أ تتا أنه، هل يجوز ل-عز وجل- ال تحكم بشرع اهللا هناك

يكون ذلك قادحاً في إيمانه وفي دينه في البالد التي ال تحكم  فال ؛ضياع الحقمندوحة منه ويترتب عليه 
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  لهم معروفة عند أهل العلم وفيها كالممسألةي ه، ولبلوىهذه مسألة عمت بها ا ؟-عز وجل-بشرع اهللا 

  .معروف

 فكيف: أي ]سورة النساء) ٦٢([}  َأيِديِهمفَكَيفَ ِإذَا َأصابتْهم مِصيبةٌ ِبما قَدمتْ{ :المنافقين ذم في تعالى قال ثم

وك يحِلفُون ءثُم جآ{ ذلك في إليك واحتاجوا ذنوبهم بسبب تطرقهم مصائب في إليك المقادير ساقتهم إذا بهم
 إلى بذهابنا اأردن ما ويحلفون إليك يعتذرون: أي ]سورة النساء) ٦٢([ }ِباللِّه ِإن َأردنَا ِإالَّ ِإحسانًا وتَوِفيقًا

 الحكومة، تلك صحة منا اعتقاداً ال والمصانعة المداراة: أي والتوفيق اإلحسان إال وتحاكمنا إلى عداك غيرك

) ٥٢([ }فَتَرى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعون ِفيِهم يقُولُون نَخْشَى{ :قوله في عنهم تعالى أخبرنا كما

  .]سورة المائدة) ٥٢([ }فَيصِبحواْ علَى ما َأسرواْ ِفي َأنْفُِسِهم نَاِدِمين{ :ه إلى قول ]سورة المائدة

 بين يقضي كاهناً األسلمي برزة أبو كان: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن الطبراني روى وقد

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين { :-عز وجل- اهللا فأنزل ،المسلمين من ناس إليه فتنافر ،فيه يتنافرون فيما اليهود
ِلكا ُأنِزَل ِمن قَبمو كا ُأنِزَل ِإلَينُواْ ِبمآم مَأنَّه ونمعزانًا { :قوله إلى ]سورة النساء) ٦٠([ }يسنَا ِإالَّ ِإحدَأر ِإن

  .]سورة النساء) ٦٢([ }وتَوِفيقًا

 هم الناس من الضرب هذا ]سورة النساء) ٦٣([ }لَم اللّه ما ِفي قُلُوِبِهمُأولَِئك الَِّذين يع{ :تعالى قال ثم

 فيهم، محمد يا به فاكتف خافية عليه تخفى ال فإنه ذلك على وسيجزيهم قلوبهم في ما يعلم واهللا المنافقون

 على تعنفهم ال: أي ]ساءسورة الن) ٦٣([ }فََأعِرض عنْهم{ :له قال ولهذا وبواطنهم؛ بظواهرهم عالم اهللا فإن

وقُل لَّهم { الشر وسرائر النفاق من قلوبهم في عما وانههم: أي ]سورة النساء) ٦٣([ }وِعظْهم{ قلوبهم في ما
  .لهم رادع بليغ بكالم وبينهم بينك فيما وانصحهم: أي ]سورة النساء) ٦٣([ }ِفي َأنفُِسِهم قَوالً بِليغًا

 إذا خلوت : في أنفسهم أي معنىيحتمل أن يكون ]سورة النساء) ٦٣([ }ي َأنفُِسِهم قَوالً بِليغًاوقُل لَّهم ِف{ :قوله

 ليكون ذلك أبلغ في النصح وأدعى إلى القبول، ؛الناسأمام بهم من دون الناس، يعني ال تقل لهم ذلك عالنية 
  .أنفسهم، قوالً بليغاًوقل لهم في حق :  أن يكون المرادويحتمل

أنهم يبررون ذلك بأنهم أي  ]سورة النساء) ٦٢([ }ِإن َأردنَا ِإالَّ ِإحسانًا وتَوِفيقًا{: عنهم -تبارك وتعالى- قولهو

مما خالفها فإن فعله  أن كل من أراد أن يجمع بين الشريعة وغيرها هذا يؤخذ من، وأرادوا اإلحسان والتوفيق
 أن يجمعوا بين القرآن وبين ماديات هذا العصر التي ال تؤمن أولئك الذين حاولوا ومن أمثلة ذلك مذموم، هذا

دموا اإلسالم من أجل أن يقما ليس منه  -عز وجل-ن يلفقوا ذلك ويحملوا كتاب اهللا أرادوا أبالغيب أصالً، و

لذلك فاألمور التي نحو مائة سنة، ومن هذا حصل  و،هؤالء قد يدخلون في هذه اآليةبصورة مقبولة للغرب ف

بأسماء  تتكرر لكنها ةجديديست  ل هيويكتب بها كاتبون ويخرج فيها أناس في قنوات فضائيةاآلن تحصل 
عني يريدون أن  ي]سورة النساء) ٦٢([ }ِإن َأردنَا ِإالَّ ِإحسانًا وتَوِفيقًا{: عن هذا قالوالذلك إذا سئلوا أخرى، و

  . من كفر وإلحاد وما أشبه ذلك-عز وجل- أعداء اهللا  ما عندوبيناهللا بين وحي ا وفقوي

      رجمت كتب اليونان على يد المأمون قبل قرون طويلة بالفلسفة حينما تُهروا أولئك الذين بمثل هؤالء و

أن  منهم وحاول كثير منهم من العلماء وغيرهم وتعلمها كثير كثير  ففتن بها-كل جديد له بريقحيث إن و–
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أمثلة وصور كثيرة تتكرر عبر توجد هكذا وبزعمهم أرادوا إحساناً وتوفيقاً،   وهم،يجمعوا بينها وبين القرآن

  .القرون

 "ال تعنفهم على ما في قلوبهم: أي":  ابن كثير قال]سورة النساء) ٦٣([ }فََأعِرض عنْهم{: وقوله تبارك وتعالى

 كان في على أن هذاتغل بهم، ال تشوأعرض عن عقابهم :  أن يكون المعنىتحتمله اآلية، وتحتمل التفسير هذا
يا َأيها النَِّبي جاِهِد { : فيها-عز وجل- اهللا  قال سورة براءة، وقدنزل في الجهادإال فإن آخر ما أول األمر، و

ِهملَياغْلُظْ عو نَاِفِقينالْمو جاهدتهم بمبيه ن اهللا مرحيث أهذه اآلية في المنافقين  ف]سورة التوبة) ٧٣([ }الْكُفَّار

وهي اآلية الخامسة من - إنها نسخت بآية السيف: هذه اآلية من أهل العلم من يقولومثل وباإلغالظ عليهم، 

فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ { :-سورة براءة
نسخت مائة وأربعة  : يقول فيها بعض أهل العلمهذه اآلية وإلى آخره، ]سورة التوبة) ٥([ }لَّ مرصٍدلَهم كُ

مثل هذه  وإنما الصحيح أن ، وهذا الكالم غير صحيح،وعفو وإعراض وما أشبه ذلكفيها صفح  وعشرين آية

في مثل هذه الظروف به ذلك، فوالقلة وأزمنة الفترة وما أش وقات الضعفهي أل وإنما ،اآليات غير منسوخة
كون اإلعراض والصفح والصبر على أذى المشركين مع العمل على إعداد األمة وتقويتها وتهيئتها ورفعها، ي

 في سورة براءة، وهي آخر -عز وجل-نة فعندئذ تأتي العزائم وهو ما ذكره اهللا فإذا كانت األمة قوية وممكّ

  . واهللا اعلمأن هذه اآليات غير منسوخة، األرجح هو لم ينسخ منه شيء، والمقصود أنما نزل و

وك فَاستَغْفَرواْ اللّه واستَغْفَر لَهم ءوما َأرسلْنَا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن اللِّه ولَو َأنَّهم ِإذ ظَّلَمواْ َأنفُسهم جآ{
فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي * يماالرسوُل لَوجدواْ اللّه تَوابا رِح

  .]سورة النساء) ٦٥- ٦٤([ }َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما

  .إليهم أرسله من على طاعته فرضت :أي }وما َأرسلْنَا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع{: تعالى يقول

  .لذلك وفقته من إال يطيعهم ال يعني ،بإذني إال أحد يطيع ال أي: مجاهد قال }ِبِإذِْن اللِّه{: وقوله

ى عل– اإلذن الكونيهو  في هذه اآلية  المراداإلذن} وما َأرسلْنَا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن اللِّه{: قوله تعالى

ال يقع فيه وكذلك  -عز وجل-اهللا الكون تحريكه وال تسكينه إال بإذن بمعنى أنه ال يقع في  -قول مجاهد

اعة الرسل واجبة بأمر ، فط وما شاء اهللا كان وما لم يشأ لم يكن-عز وجل-اهتداء وال ضالل إال بإذن اهللا 

وما َأرسلْنَا ِمن رسوٍل ِإالَّ {:  تعالىاهللا ولهذا قال ؛لكن وقوع ذلك هو اإلذن الكوني، شرعاً -لجعز و-اهللا 
 "يال يطيع أحد إال بإذن: "لكن على قول مجاهد يدخل فيها اإلذن الكوني والشرعي فاآلية }ِليطَاع ِبِإذِْن اللِّه

  .يقصد اإلرادة الكونية" إال من وفقته الرسل يعني ال يطيع

صلى اهللا - أمر أن يطاع أمره وأن يتبع رسوله -عز وجل-  أن اهللا وذلكمتحقق بال شك، وإذن اهللا الشرعي

إال بإرادة اهللا وإذنه كوناً؛ ألنه ال يقع في ملك شيء ال يقع من أحد  ف الكريمةداخل في اآليةهذا و -عليه وسلم

  .، واهللا أعلمن داخالن في اآليةيالمقصود أن المعنياهللا إال ما يريد، ف

سورة آل ) ١٥٢([ }ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده ِإذْ تَحسونَهم ِبِإذِْنِه{ :كقوله ذلكل وفقته من إال يطيعهم ال: يعني

  .عليهم إياكم وتسليطه ومشيئته وقدره أمره عن: أي ]عمران

  . القتل الذريع واالستئصال هو الحس]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ِإذْ تَحسونَهم ِبِإذِْنِه{ :قوله تعالى
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 قد قدر ذلك وأذن -عز وجل-اهللا  وذلك بأن يكون ،اإلذن الكوني أي ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ِإذِْنِهِب{ :وقوله

  .بجهادهم هو الذي أمرف ن اهللا أمر بذلكوذلك أ؛ اًشرعفعله أيضاً بأذن  و،بوقوعه كوناً

) ٥([ }ا قَاِئمةً علَى ُأصوِلها فَِبِإذِْن اللَِّهما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو تَركْتُموه{: -تبارك وتعالى–وهذه اآلية كقوله 

 نوع من  وهوسائر النخل البرني: العجوة، وبعضهم يقول: هي النخلة وبعضهم يقولاللينة  و]سورة الحشر

  .يرالفسيل الصغ: النخيل في المدينة، وبعضهم يقول

لمسلمين بعض النخيل أو  قطع بعض ا حيثا حاصر المسلمون يهود بني النضير حصل لم األمروهذا

حدثني بعض :  كما قال األلوسي فغاظ ذلك اليهود وأرباب النخيل الذين يهتمون بالنخيل ويحبونها،أحرقوها

وهذا مشاهد في الذين يولعون نه وال يقطع شيء من عسيب النخلة، ر أن تقطع بناأنه يؤِثأصحاب النخيل 
غاظ  الفعلالمقصود أن هذا هل عليه من قطع النخلة، و ولده أسموتأن يكون  يمكن  حيثبالنخيل ويحبونها

أنت جئت باإلصالح، وجئت تدعو لإلصالح، :  وقالوا-صلى اهللا عليه وسلم-تكلموا في حق النبي  فاليهود

لَى ُأصوِلها ما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو تَركْتُموها قَاِئمةً ع{:  بقولهفرد اهللا عليهم؟ فكيف هذا اإلحراق والقطع للنخيل
الْفَاِسِقين خِْزيِلياختلفوا في هذاوكانت هذه اآلية أيضاً جواباً للصحابة الذين  ]سورة الحشر) ٥([} فَِبِإذِْن اللَِّه و 

بل تقطع ألنها اآلن في : وقال بعضهم ول للمسلمين؟ئ كيف تقطع هذه النخيل وهي ست:بعضهمحيث قال 
  . فقطعها نكاية لهمحوزة اليهود

ما دام في يجوز  هذا الفعل اإلذن هنا هو اإلذن الشرعي فهذا يفهم منه أنإن :  إذا قلنا}فَِبِإذِْن اللَِّه{ :وقوله

اإلذن الكوني ب من آالت الحرب بالنسبة للكفار، وإذا فسر تلك المزارع وما شابههاوإن لم تكن ذلك نكاية بهم 

 أن اآلية تفسر -واهللا أعلم-األقرب ة جواز ذلك، لكن يفهم من اآلي  فال-عز وجل-يعني إال بقدر اهللا -

فيجوز بهذا االعتبار أن يفعل ما ، اًشرعوأذن به أذن اهللا به كوناً  من قطع النخيل الذي وقعأي أن بالمعنيين، 
 فهذا ال يجوز،  بالنار الناسإحراق كفيه نكاية بالكفار إذا حاصرهم المسلمون إال إذا كان ذلك بطريق محرم

ابتداء في اإلحراق بخالف ما حصل اإلحراق فيه من ويستعمل قصداً لك ال يجوز استخدام السالح الذي وكذ
 وإن كان حاراً إال أنه يجوز اإلحراق أصالً وإنما حصل تبعاً، ولذلك فالرصاصأو ليس من شأنه غير قصد 

وإن تى لقتل الذباب والبعوض حرقة حمال يجوز استعمال األدوات الومن شأنه اإلحراق،  ليساستعماله ألنه 

  .بالنار إال رب النار، واهللا أعلم وال يعذب ؛ ألن نتيجتها اإلحراق،فيها نار ظاهرةلم يكن 

 ]سورة الحشر) ٥([} ى ُأصوِلها فَِبِإذِْن اللَِّهما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو تَركْتُموها قَاِئمةً علَ{ :قوله تعالىالخالصة أن و

 المنشآتضرب هم ويجوز إتالف أموالمحاصرتهم  وأ في حال محاربة الكفار ومقاتلتهم نه أنهيؤخذ م

هم، وهذا األمر إذا كان في ذلك نكاية ب وما أشبه ذلكمثل محطة المياه ومحطة الكهرباء الحيوية العسكرية و

 الذي يقع من بعض  الكفار وليس في حال اإلفساد في األرضضداً الجهاد شرعيدما يكون عنيكون شرعياً 

  .من يفسد ويسمي إفساده في األرض جهاداً

 منهم وقع إذا والمذنبين العصاة تعالى يرشد ]سورة النساء) ٦٤([ اآلية }ولَو َأنَّهم ِإذ ظَّلَمواْ َأنفُسهم{ :وقوله

 يستغفر أن هويسألو عنده اهللا فيستغفروا -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول إلى يأتوا أن والعصيان الخطأ
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) ٦٤([ }لَوجدواْ اللّه تَوابا رِحيما{ :قال ولهذا لهم، وغفر ورحمهم عليهم اهللا تاب ذلك فعلوا إذا فإنهم ،لهم

  .]سورة النساء

 بنفسه ىتعال يقسم ]سورة النساء) ٦٥([ }فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم{ :وقوله

 به حكم فما األمور جميع في -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول ميحكِّ حتى أحد يؤمن ال أنه المقدسة الكريمة

  .وظاهراً باطناً له االنقياد يجب الذي الحق فهو

قِْسم لَا ُأ{ :در محذوف كما يقال في قوله تعالى هذه تحتمل أن تكون عائدة إلى شيء مق"ال" }فَالَ وربك{ :قوله
ال لما تقولون وتزعمون ثم  يعني ]سورة القيامة) ١([ }لَا ُأقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة{ : وقوله]سورة البلد) ١([ }ِبهذَا الْبلَِد

 ليس أي }فَالَ{:  في قوله، وعليه يكون التقدير هناذكره بعض أهل العلم أقسم بيوم القيامة، هذا احتمال :قال

وهذا الذي  }وربك الَ يْؤِمنُون{:  فقالنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم أقسماألمر كما يزعمون أ

  .-رحمه اهللا-ذهب إليه ابن جرير الطبري 

  وذلكما كان القسم فيه مسبوقاً بال النافيةِل طريقة معروفة لكثير من أهل العلم في تفسير مثل هذه اآلية وهناك

أقسم بيوم : ، أي]سورة القيامة) ١([ }لَا ُأقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة{ : فقوله وتأكيده،ذا لتقوية القسمإنما ه: م يقولونأنه

أقسم بهذا البلد، وإن كانت اآليات تتفاوت من حيث :  أي]سورة البلد) ١([ }لَا ُأقِْسم ِبهذَا الْبلَِد{:  وقولهالقيامة،

سورة ) ١([ }لَا ُأقِْسم ِبهذَا الْبلَِد{ :قوله تعالىف في مواضع أخرى، قوة هذا التفسير في بعض المواضع وضعفه

  : نفى أن يقسم بهذا البلد الذي هو مكة، وأنت أي-عز وجل-نافية للقسم، أي أن اهللا " ال" أن تكون تحتمل ]البلد

هذا قول لبعض ورج عنها، ال أقسم بمكة وأنت خا: اهللا يقول بهذا البلد الذي هو المدينة، أي أن يا محمد حالٌّ

فاألقرب أن   وإالليس المقصود هنا بيان الراجح في هذا المثال،لكن السلف وإن كان هذا القول عليه إشكاالت 

 }وَأنتَ ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد{: وقولهمكة،  الذي هو قسم بهذا البلدأي أ ]سورة البلد) ١([ }لَا ُأقِْسم ِبهذَا الْبلَِد{: قوله

 : قال-صلى اهللا عليه وسلم– أي بمكة، وهذا إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك وقد كان، فالنبي ] سورة البلد)٢([

 هو مكة واهللا أعلم؛ ألن السبب من  من السورةيكون البلد في الموضعينف )١٤())أحلت لي ساعة من نهار((

  ، يعني نازلل ال تأتي بمعنى حاّلة أن ِحيالناحية اللغوية التصريف

  .وأنت حال بهذا البلد: بمعنى اإلحالل الذي هو ضد الحرمة، وليس الحلول بمعنى النزول وإال لقالنما هو  وإ

اختلفوا فيه، فإذا اختلف الناس اختلطت اآلراء واألقوال  فيما  أي]سورة النساء) ٦٥([ }ِفيما شَجر بينَهم{ :وقوله

ويكثر ((: -صلى اهللا عليه وسلم-اد، ولهذا قال النبي هذا يؤدي إلى الشر والفسووالمذاهب وما إلى ذلك 

 فالهرج فسر بأن المراد به االختالف، وفسر بأن المراد به القتل، فتفسيره باالختالف ال يعارض )١٥())الهرج

تفسيره بالقتل؛ ألن القتل نتيجته، فإذا وقع الخالف بين الناس والشر حصلت آثاره ونتائجه من القتل ونحوه، 
فيما اختلفوا فيه واختلط من اآلراء والمذاهب : أي ]سورة النساء) ٦٥([ }ِفيما شَجر بينَهم{ : قوله أنفالحاصل

                                     
اب تحريم  ب -ومسلم في كتاب الحج ) ٢٥٢٢ص  / ٦ج ) (٦٤٨٦(باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين  -أخرجه البخاري في كتاب الديات  - 14

 ).٩٨٨ص  / ٢ج ) (١٣٥٥ (ها ولقطتها إال لمنشد على الدواممكة وصيدها وخالها وشجر

باب رفع العلم وقبضه  -ومسلم في كتاب العلم ) ٤٤ص  / ١ج ) (٨٥ (باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس -أخرجه البخاري في كتاب العلم  - 15
 ).٢٠٥٦ص  / ٤ج () ١٥٧ (ظهور الجهل والفتن في آخر الزمانو
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وما أشبه ذلك، ولهذا قيل للشجر شجر؛ الختالف الفروع واألغصان وتداخلها، وهذا معنى معروف واألقوال 

  : في كالم العرب، ومنه قول طرفة بن العبد

ــاب ا  ــام أرب ــم الحك ــدىوه   له
  

  وسعاة الناس فـي األمـر الـشجر         
  

 موكحكَّ إذا: أي ]سورة النساء) ٦٥([ }ثُم الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما{ :قال ولهذا

 نوالباط الظاهر في له وينقادون به حكمت مما حرجاً أنفسهم في يجدون فال بواطنهم في يطيعونك
  .منازعة وال مدافعة وال ممانعة غير من كلياً تسليماً لذلك فيسلمون

ال يجدوا في أنفسهم ضيقاً وتبرماً من حكمك، أي  بالضيق، -مرضي اهللا عنه-الحرج فسره بعض السلف 

، واإلثم نتيجة لما يقع من الشك أو الضيق، عضهم بغير هذا من المعاني كاإلثم وفسره ب،وفسره بعضهم بالشك

 ال يجدون في  أي}الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ{:  بقولهذه المعاني يمكن أن تجتمع فيكون المرادهف

ضجراً وال تردداً من هذا الحكم الذي حكمت به بينهم، هذا  وال ضيقاً وال  وال شكاً وال تبرماًأنفسهم غضاضة
جمذلك بهذا االعتبار من اختالف التنوع، اختالفهم في تفسير ف ويكون  بين هذه العبارات التي قالها السلع

  .-رحمه اهللا-الذي ذهب إليه ابن جرير  هو الجمع بين هذه األقوالاختالف العبارة والمعنى واحد، ويعني 

  الحرة، من شراج في رجالً الزبير خاصم: قال عروة عن البخاريروى و

ث من الجنوب  الحجارة البركانية، فالمدينة تحيط بها الحرار الثالتسمى اآلني الحرة هي الحجارة السوداء الت

قد كانوا ذا، فيعرف هالحرة يعني مسائل الماء فيها، ومن يعرف المدينة ومن الشرق ومن الغرب، وشراج 

في علوم الزراعة أن األرض البركانية تكون خصبة حيث يوجد فيها مجال، ويزرعون في نواحي هذه الحرة 

 يزرع في المساحة الخاصة به،  فكلٌّصغيرة ولو  مساحات بين هذه الصخورتصالحة للزراعة، فإذا وجد
يرتوي ال يريد أن يفوت الماء حتى يستقي والذي يمر عليه أوالً يمر الماء بهؤالء فيتخاصمون عليه حيث إن ف

تحبسه  الماء على سجيته ال اترك: الذي بعده يقول ويحجزه حتى يستقي زرعه ثم بعد ذلك يرسله، فالزرع

  .-صلى اهللا عليه وسلم-، فاختصموا إلى النبي حتى يرتوي الزرع الذي عندك

-صلى اهللا عليه وسلم- النبي فقال الحرة من ِشراٍج في رجالً الزبير خاصم: قال عروة عن البخاريروى و

  .))جارك إلى الماء أرسل ثم زبير يا اسق((: 

 أرسل ثم زبير يا اسق((:  بالفضل فقال-رضي اهللا عنه-أمر الزبير  - اهللا عليه وسلمصلى-يعني أن النبي 

تأخذ راعي حاله وأرسل الماء إليه بعد أن سه عنه حبساً يتضرر به بل بال تح: ولكأنه يق ف))جارك إلى الماء

  .حاجتك منه

  ؟عمتك ابن كان أن اهللا، رسول يا: األنصاري فقال

 يقول هذا القول حكمت بهذا الحكم؟ فتهحابي من أجل أنه ابن عمتك أي "؟عمتك ابن كان أن: "قول األنصاري

، فهو لم يأمر الزبير أن يستوفي حقه ومع ذلك قال  كان عدالً مع فضل-عليه الصالة والسالم– حكمه مع أن
  .هذا األنصاري ما قال
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 إلى يرجع حتى الماء احبس ثم زبير، اي اسق((: قال ثم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وجه فَتَلَون

  .)١٦())جارك إلى الماء أرسل ثم الجدر،

 -رضي اهللا عنه- الزبير -صلى اهللا عليه وسلم- فلما قال ذلك الرجل ما قال أمر النبي أمره أوالً بالفضل

ى يرجع أمر الزبير أن يستوفي حقه حت أما هنا فحكمه األول في غاية العدل لكنه عدل مع فضل،فبالعدل، 

حتى يستوفي  حبس الماء دل على أن، فه بعد أن يستوفي حقهرسله إلى جاري الماء إلى الجدر، ثم بعد ذلك
  . -رضي اهللا عنه-لزبير  من حق اكان

 أحفظه حين الحكم صريح في حقّه -رضي اهللا تعالى عنه- للزبير -صلى اهللا عليه وسلم- النبي واستوعى

 هذه أحسب فما: الزبير قال، سعة فيه لهما بأمر -صلى اهللا عليه وسلم- عليهما أشار وكان ،األنصاري

  .]سورة النساء) ٦٥([ اآلية }موك ِفيما شَجر بينَهمفَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّ{ ذلك في نزلت إال اآلية

  :خرسبب آ

 رجلين أن ضمرة عن تفسيره في دحيم نب إبراهيم بن الرحمن عبد بن إبراهيم إسحاق أبو الحافظروى 

 فقال ،أرضى ال: عليه المقضي فقال المبطل، على للمحق فقضى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي إلى اختصما

 إلى اختصمنا قد: له قُضي الذي فقال إليه، فذهبا الصديق، بكر أبي إلى نذهب أن: قال تريد؟ فما: صاحبه

صلى اهللا - رسول اهللا به قضى ما على فأنتما: بكر أبو فقال ،لي فقضى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي
 اختصمنا قد: له يالمقض فقال فأتياه، الخطاب، بن عمر نأتي: قال يرضى، أن صاحبه فأبى -عليه وسلم

 كذلك،: فقال  بن الخطابعمر فسأله يرضى، أن فأبى عليه، لي فقضى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي إلى

: اهللا فأنزل فقتله، يرضى أن أبى الذي رأس به فضرب سلَّه، قد يده في والسيف وخرج منزله عمر فدخل

}ْؤِمنُونالَ ي كبرسورة النساء) ٦٥([ اآلية }فَالَ و[.  

 فهي رواية مرسلة، -صلى اهللا عليه وسلم-عن ضمرة أن رجلين اختصما إلى النبي :  فيهاهذه الرواية قال

 كيف  إذ ال يخلو من إشكال، أيضاًالمتنولضعيف، وفيها علة أخرى أيضاً في اإلسناد، والمرسل من أنواع ا
  هو الذي له الوالية،-صلى اهللا عليه وسلم- أن يقدم على قتل الرجل، والنبي -رضي اهللا عنه-يحق لعمر 

رضي اهللا تعالى -ظن هذا بعمر هو الذي يأمر بالقتل وال يكون ذلك آلحاد الناس مهما كانت منزلته، فال يف

 ثم إلى أبي بكر -صلى اهللا عليه وسلم-رجلين احتكما إلى النبي أن  روايات في هذا المعنى ترد وقد و-عنه

  .عامة هذه الروايات مراسيل، فاهللا تعالى أعلملكن  وفي بعض هذه الروايات ليس فيها القتل، ثم إلى عمر،

  حبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وص

                                     
    باب وجوب اتباعـه   -ومسلم في كتاب الفضائل ) ١٦٧٤ص  / ٤ج  ) (٤٣٠٩ ( باب تفسير سورة النساء     -أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 16

 ).١٨٢٩ص  / ٤ج ) (٢٣٥٧ (-سلموصلى اهللا عليه -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٠(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

نَّا كَتَبنَا علَيِهم َأِن اقْتُلُواْ َأنفُسكُم َأِو اخْرجواْ ولَو َأ{ : في تفسير قوله تعالى -تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
وِإذاً لَّآتَينَاهم * ِمن ِدياِركُم ما فَعلُوه ِإالَّ قَِليٌل منْهم ولَو َأنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون ِبِه لَكَان خَيرا لَّهم وَأشَد تَثِْبيتًا

 ومن يِطِع اللّه والرسوَل فَُأولَِئك مع الَِّذين َأنْعم اللّه *ولَهدينَاهم ِصراطًا مستَِقيما * َأجراً عِظيمامن لَّدنَّا

ضُل ِمن اللِّه وكَفَى ِباللِّه ذَِلك الْفَ *علَيِهم من النَِّبيين والصديِقين والشُّهداء والصاِلِحين وحسن ُأولَِئك رِفيقًا
  .]سورة النساء) ٧٠-٦٦([ }عِليما

 الرديئة طباعهم ألن ؛فعلوه لما المناهي من مرتكبونه هم بما أمروا لو أنهم الناس أكثر عن تعالى يخبر

 الق ولهذا يكون؛ كان فكيف كان ول يكن لم بما -تبارك وتعالى- علمه من وهذا األمر، مخالفة على مجبولة

  .]سورة النساء) ٦٦([  اآلية}ولَو َأنَّا كَتَبنَا علَيِهم َأِن اقْتُلُواْ َأنفُسكُم{: تعالى

 به يؤمرون ما فعلوا أنهم ولو :أي ]سورة النساء) ٦٦([ }ولَو َأنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون ِبِه{ :تعالى وقال

سورة ) ٦٦([ }وَأشَد تَثِْبيتًا{ النهي وارتكاب األمر مخالفة من: أي }لَّهم لَكَان خَيرا{ عنه ينهون ما وتركوا
  .]النساء

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 -صلى اهللا عليه وسلم-  وأمر نبيه-عز وجل- صفة أولئك المخالفين ألمر اهللا -عز وجل-اهللا  قد ذكرف

قُولُون طَاعةٌ فَِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم غَير الَِّذي تَقُوُل واللّه يكْتُب ما يبيتُون وي{ :فقال
    في طاعته وطاعة رسوله برغَّثم  ]سورة النساء) ٨١([ }للِّه وكَفَى ِباللِّه وِكيالًفََأعِرض عنْهم وتَوكَّْل علَى ا

ومن يِطِع اللّه والرسوَل فَُأولَِئك مع الَِّذين َأنْعم اللّه علَيِهم من النَِّبيين {:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-
يِقيندالصواِلِحينالصاء ودالشُّهلَ{ : ذلكثم قال بعد ]سورة النساء) ٦٩([ اآلية } ونَا عَأنَّا كَتَب لَوَأِن اقْتُلُواْ و ِهمي

منْهِإالَّ قَِليٌل م لُوها فَعاِركُم مواْ ِمن ِديجَأِو اخْر كُمكل الناس أن  بهذه اآلية هل المرادف ]سورة النساء) ٦٦([ }َأنفُس
  أولئك الذين ذكر صفتهم؟  بها أم المرادلن يفعلوا ذلك إال قليل منهم

 لو : أي مشى على أنه في جميع الناس،-رحمه اهللا-والحافظ ابن كثير ، ذين ذكر صفتهملهؤالء االسياق في 
 -رحمه اهللا-والذي قد يؤيد ما ذكره ابن كثير  ما فعلوه إال قليل منهم، أنا كتبنا على الناس جميعاً قتل النفوس

ت طائفة بيهذا أصالً ومع ذلك كانوا إذا خرجوا من عنده  أن هؤالء ما طلب منهم ، أيأنها في عموم الناس
ما فَعلُوه ِإالَّ { : قولهالقليل في المراد بنإ:  إال إذا قيل؟منهم غير الذي يقول، فكيف لو كتب عليهم قتل النفوس

منْهيعبرون بذلك وال يريدون حقيقة  في كالم العرب وأشعارهمو بمنزلة العدم، هأن ]سورة النساء) ٦٦([ }قَِليٌل م
هذا سمع في كالم العرب، وقد يحمل عليه فاث، يعني أنه معدوم، ر قليل بها الكُمررت بأرض: معناه، تقول
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 فالمعنى ]سورة النساء) ٤٦([ }فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً{ : منها قوله تعالى، اآليات التي ورد فيها لفظ القلةعدد من
 أنهم ال يأتون  يعني]سورة األحزاب) ١٨([ }ْأس ِإلَّا قَِليلًاولَا يْأتُون الْب{: ، ومنها قوله تعالىأنهم ال يؤمنون أصالً

 }ما فَعلُوه ِإالَّ قَِليٌل منْهم{: خالصة أنه إذا حمل قولهالواآلية تحتمل معنى آخر وهو حقيقة القلة، فالبأس، 

:  بقولهذكر اهللا صفتهملم يفعله أحد فيمكن أن تكون هذه اآلية في الذين على أن المعنى  ]سورة النساء) ٦٦([

}تَ طَآِئفَةٌ ميالَِّذي تَقُوُلب رغَي ممطلقاً لم يفعله أحد منهميعني} نْه .  

ولَو َأنَّا كَتَبنَا علَيِهم َأِن اقْتُلُواْ َأنفُسكُم َأِو اخْرجواْ ِمن ِدياِركُم ما {  : في قوله تعالىقول الحافظ ابن كثيري
 على مجبولة الرديئة طباعهم ألن ؛فعلوه لما المناهي من مرتكبونه هم بما أمروا لو" } قَِليٌل منْهمفَعلُوه ِإالَّ

كثير هذا قول ابن ما فعلوها؛ ألنهم جبلوا على المخالفة، معناه أننا لو أمرناهم باألمور المحرمة  "األمر مخالفة
اهللا يخبر عن هؤالء الناس عموماً أو عن هؤالء الذين أن  -واهللا أعلم–  بل المعنى،يظهر أنه غير مراد هنا

 ة من قتل النفوس أو الخروج من األوطان ما فعلوه إال قليلذكر صفتهم أنه لو كتب عليهم التكاليف الشاقَّ

) ٦٦([ } وَأشَد تَثِْبيتًاولَو َأنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون ِبِه لَكَان خَيرا لَّهم{ :يؤيد هذا المعنى قوله بعد ذلك، ومنهم

 الذي مشى عليه  المعنى هوهذا، ووامر اهللا وتكاليفه الشاقة فهذا خبر عنهم أنهم ال يستجيبون أل]سورة النساء
  .، واهللا تعالى أعلم وهو األقرب-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

}ما لَّهرخَي تَثِْبيتًا{ النهي وارتكاب األمر خالفةم من: أي ]سورة النساء) ٦٦([ }لَكَان َأشَدسورة النساء) ٦٦([ }و[ 

  .تصديقاً وأشد: أي: السدي قال

ولَهدينَاهم ِصراطًا { الجنة: يعني }َأجراً عِظيماأ{ عندنا من :أي ]سورة النساء) ٦٧([ }وِإذاً لَّآتَينَاهم من لَّدنَّا{
  .واآلخرة الدنيا في :أي ]النساءسورة ) ٦٨[ }مستَِقيما

ال يبعد في تفسير  هذا المعنى "تصديقا وأشد: أي ]سورة النساء) ٦٦([ }وَأشَد تَثِْبيتًا{ :قول السدي في قوله تعالى
عز - فقد قال اهللا -مرضي اهللا تعالى عنه- وال يعارض ما قيل فيها من المعاني التي ذكرها السلف ،اآلية
أنها تحتمل عدة  وقد سبق الكالم عليها ]سورة البقرة) ٢٦٥([ }وتَثِْبيتًا من َأنفُِسِهم{ ن في سبيله عن المنفقي-وجل
 أن اإلنسان ها أيضاًمعانيمن أن ذلك ينعكس أثره عليهم بالثبات، و ومن جملة المعاني التي تحتملها معاٍن

  .على اإلنفاق والبذل وما أشبه ذلكتنازعه نفسه عند إخراج المال بمحبته له فهو يجاهدها ويحملها 

 به فإن ذلك يكون من دواعي ثباته ولزومه الصراط -عز وجل-إذا فعل اإلنسان ما أمره اهللا وعلى كل حال 
  .ك مؤمناً؛ ألن اإليمان قول وعملالمستقيم وانتفاء التردد والشك من قلبه فيكون بذل

: أي ]سورة النساء) ٦٨[ }ولَهدينَاهم ِصراطًا مستَِقيما{:  تعالى عند قوله-رحمه اهللا-قول الحافظ ابن كثير و

كما قال اهللا  هي اآلخرة في الهدايةهي هداية اإلرشاد وهداية التوفيق، و الهداية في الدنيا "واآلخرة الدنيا في
 ]سورة محمد) ٥-٤([ }ِديِهم ويصِلح بالَهمسيه* والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَلَن يِضلَّ َأعمالَهم{ :-عز وجل-

إلى الصراط   يهديهم في اآلخرة-عز وجل- أن اهللا -القول الراجح في تفسير تلك اآليةعلى - ذلك ومعنى
كل هذه ف ويهديهم إلى منازلهم في الجنة، ، ويهديهم إلى الجنة، ويهديهم عند الحساب،ويهديهم على الصراط

 لكن غيره ،نااآلخرة، وهناك هدايات أخرى تكون  لغير الشهداء؛ ألن الشهيد يأمن من الفتَّالهدايات تكون في 
  .بحاجة إلى هداية عند سؤال الملكين
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 والشُّهداء ومن يِطِع اللّه والرسوَل فَُأولَِئك مع الَِّذين َأنْعم اللّه علَيِهم من النَِّبيين والصديِقين{ :تعالى قال ثم
 اهللا نهاه ما وترك ورسوله اهللا أمره بما عمل من :أي ]سورة النساء) ٦٩([ }والصاِلِحين وحسن ُأولَِئك رِفيقًا

 وهم الرتبة في بعدهم لمن ثم لألنبياء اًقمراف ويجعله كرامته دار يسكنه -عز وجل- اهللا فإن ورسوله عنه

  .وعالنيتهم سرائرهم صلحت الذين الصالحون وهم لمؤمنينا عموم ثم الشهداء، ثم الصديقون

هذه صيغة  الصديقين ]سورة النساء) ٦٩([ }فَُأولَِئك مع الَِّذين َأنْعم اللّه علَيِهم من النَِّبيين والصديِقين{: قوله
ي كمل تصديقه، ولذلك قيل يق هو الذمبالغة تدل على كمال االتصاف بهذه الصفة التي هي الصدق، فالصد

لمن كمل  كثير التصديق وكذلك يقال؛ لكمال تصديقه فقد كان يق الصد-رضي اهللا تعالى عنه-ألبي بكر 
وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب (( : إنه صديق، وفي الحديث:حتى عرف بذلك صدقه

اكتمل احترافه من  كما يقال لتصاف بهذه الصفةتدل على كمال اال فهذه صيغة مبالغة )١())عند اهللا صديقاً
  .حريف

  .]سورة النساء) ٦٩([ }وحسن ُأولَِئك رِفيقًا{ :فقال تعالى عليهم أثنى ثم

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمعت: قالت -ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة عن البخاري روىو

 بحة فأخذته افيه قبض التي شكواه في وكان ))واآلخرة نياالد بين رخيِِّ إال يمرض نبي من ما((: يقول

سورة ) ٦٩([ }مع الَِّذين َأنْعم اللّه علَيِهم من النَِّبيين والصديِقين والشُّهداء والصاِلِحين{ :يقول فسمعته شديدة
: اآلخر الحديث في -صلى اهللا عليه وسلم- قوله معنى وهذا )٢(مسلم رواه وكذا "خُير أنه فعلمت ]النساء

  .)٣(والتسليم الصالة أفضل عليه- قضى ثم ثالثاً ))األعلى الرفيق في اللهم((

 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  إلى األنصار من رجل جاء :قال جبير بن سعيد عن جرير ابنروى 

 اهللا نبي يا: قال ))محزونًا؟ أراك لي ما فالن، يا((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي له فقال ،محزون وهو

 مع ترفع وغداً ونجالسك وجهك إلى ننظر ونروح عليك نغدو نحن: قال ))هو؟ ما((: قال فيه؟ فكرت شيء

ومن يِطِع اللّه { :اآلية بهذه جبريل فأتاه ،شيئاً -صلى اهللا عليه وسلم- النبي يرد فلم، إليك نصل فال النبيين
صلى اهللا - النبي فبعث ]سورة النساء) ٦٩([ اآلية } علَيِهم من النَِّبيينولَِئك مع الَِّذين َأنْعم اللّهوالرسوَل فَُأ
     وعن وقتادة الشَّعبي وعامر وعكرمة مسروق عن مرسالً األثر هذا روي قدو فبشره -عليه وسلم

  .)٤(سندا أحسنها من وهو أنس بن الربيع

: قالت -ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة عن مردويه بن بكر أبوورواه  ،آخر وجه من عاًمرفو روي وقد

 من إلي وأحب ،نفسي من إلي ألحب إنك اهللا رسول يا: فقال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي إلى رجل جاء

 ذكرت وإذا ،إليك فأنظر آتيك حتى أصبر فما فأذكرك البيت في ألكون وإني ،ولدي من إلي وأحب أهلي،

                                     
 ).٢٠١٢ص  / ٤ج ) (٢٦٠٧( باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله -أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب  - 1

رضي اهللا تعالى -فضائل الصحابة ومسلم في كتاب ) ١٦٧٥ص  / ٤ج ) (٤٣١٠( باب تفسير سورة النساء –أخرجه البخاري في كتاب التفسير     - 2
 ).١٨٩٣ص  / ٤ج ) (٢٤٤٤ (-رضي اهللا تعالى عنها-فضل عائشة  باب في -عنهم 

 ).١٦١٣ص  / ٤ج ) (٤١٧٤(باب مرض النبي صلى اهللا عليه و سلم ووفاته  -أخرجه البخاري في كتاب المغازي  - 3

ان عن عائشة من مرسل وأخرجه البيهقي في شعب اإليم) ٥٣٤ص  / ٨ج (حديث مرسل أخرجه الطبري في تفسيره من مراسيل سعيد بن جبير    - 4
 ).٩٠ص  ( تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآنوهو صحيح، انظر كتاب ) ١٣١ص  / ٢ج ) (١٣٨٠(الشعبي 
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 عليه يرد فلم ،أراك أال خشيت الجنة دخلتُ وإن النبيين مع رفعتَ الجنة دخلتَ إذا أنك عرفتو وموتك موتي

ومن يِطِع اللّه والرسوَل فَُأولَِئك مع الَِّذين َأنْعم اللّه علَيِهم { :عليه نزلت حتى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي
ينالنَِّبي نِفيقًامر ُأولَِئك نسحو اِلِحينالصاء ودالشُّهو يِقيندالصالحافظ رواه وهكذا ]سورة النساء) ٦٩([ } و 

  .أعلم اهللا، وبأساً بإسناده أرى ال: قال ثم الجنة صفة: كتابه في المقدسي اهللا عبد أبو

الرواية التي قبلها هي من قبيل المرسل  و موثقون،ارجاله: -رحمه اهللا-هذه الرواية قال الحافظ ابن حجر 
 إلى جملة من المراسيل الواردة في هذا المعنى، -رحمه اهللا- ابن كثير أشار الحافظ ، وقدعن سعيد بن جبير

أخرى مرفوعة غير ما ذكر، ومعلوم أن المرسل من قبيل الضعيف لكن إذا تعددت وقد جاءت روايات 
على كل حال مثل هذا المرسل عن سعيد بن  وصحح بهذا،ت ا فإنهةً من وجه آخر مرفوعتالمراسيل أو جاء

 من غير وجه ولذلك يمكن أن يصحح بهذا أو يحسن ةً مرفوعتجبير جاءت مراسيل متعددة بنحوه وجاء
  . تدور على هذا المعنىها كلها لكن، الحافظ ابن كثير أكثر مما ذكرها في هذارواياتوالإسناده، 

 النبي عند أبيت كنت: قال أنه -رضي اهللا تعالى عنه- األسلمي كعب بن بيعةر عن مسلم صحيح في وثبت

 مرافقتك أسألك اهللا، رسول يا: فقلت ))سل((: لي فقال وحاجته، بوضوئه فأتيته -صلى اهللا عليه وسلم-

  .)٥())السجود بكثرة نفسك على فََأِعنِّي((: قال ،ذاك هو: قلت ))ذلك؟ غَير أو((: فقال ،الجنة في

ي هذا الحديث فو ]سورة النساء) ٦٩([ }وحسن ُأولَِئك رِفيقًا{ :قوله تعالى بها على  استشهاداًأورد هذه الرواية
عليه –   ما قاله ما يوصل به إلى هذه المراتبأن م حيث فيه مثال على النبيينيف يكون اإلنسان مع بيان ك

  .))السجود بكثرة نفسك على يَأعن(( :-الصالة والسالم

  :سبب نزول هذه اآلية

صر على الصحيح منها والصريح فإننا سنقتالروايات المتعددة إذا أردنا أن نستخرج سبب النزول من هذه 
 أو سأل -صلى اهللا عليه وسلم- لنبيجاء إلى اأن رجالً إن سبب النزول :  نقوليمكن أنلذلك دون غيره، و

مرسل كمراسيل ال  من قبيلتكل هذه الروايات ال منافاة بينها سواء كان ف-ليه وسلمصلى اهللا ع- النبيرجل 
صلى - هو أن النبي كون اآلية نازلة على سببتسعيد أو غيره، أو حديث عائشة، فكل ذلك ال منافاة بينه، ف

  . لبيان ذلك فنزلت هذه اآلية-سبق ذكرهعما - سئل -اهللا عليه وسلم

صلى اهللا - النبي إلى رجل جاء: قال -رضي اهللا تعالى عنه- الجهِني مرةَ بن روعم عن أحمد اإلمام روىو
 زكاة وأديت الخمس وصليت اهللا رسول وأنك اهللا إال إله ال أن شهدت ،اهللا رسول يا: فقال -عليه وسلم

 نبيينال مع كان هذا على مات من((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال، رمضان شهر وصمت مالي

  .)٦(أحمد به تفرد ))والديه يعق لم ما -أصبعيه ونصب- هكذا القيامة يوم والشهداء والصديقين

 من جماعة عن متواترة طرق من وغيرهما والمسانيد الصحاح في ثبت ما بشارة كله هذا من وأعظم

 اولم القوم بيح الرجل عن سئل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -مرضي اهللا تعالى عنه- الصحابة

                                     
 ).٣٥٣ص  / ١ج ) (٤٨٨( باب فضل السجود والحث عليه  -أخرجه مسلم في كتاب الصالة  - 5

وقد قال صاحب كتاب مجمـع      ) ٢٣ص  ) (٢٤٢٩٩( برقم   إلمام أحمد بن حنبل   األحاديث الساقطة من مسند ا    هذا الحديث موجود في كتاب اسمه        - 6
 ).٦٧ص  / ٨ج (، انظر مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح: الزوائد
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 فرحهم المسلمون فرح فما: -رضي اهللا تعالى عنه- أنس قال )٧())أحب من مع المرء(( :فقال بهم؟ يلحق

  .)٨(الحديث بهذا

 وأحب -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أحب إني: قال أنه -رضي اهللا تعالى عنه- أنس عن رواية وفي

  .)٩(كعملهم أعمل لم وإن معهم اهللا يبعثني نأ وأرجو -مارضي اهللا تعالى عنه- وعمر بكر أبا

 ال لذلك أهلهم الذي هوو برحمته اهللا عند من: أي ]سورة النساء) ٧٠([ }ذَِلك الْفَضُل ِمن اللِّه{ :تعالى قال
  .والتوفيق الهداية يستحق بمن عليم هو: أي }وكَفَى ِباللِّه عِليما{ بأعمالهم

صلى اهللا عليه -  ومحبة النبي-عز وجل-محبة اهللا و ))المرء مع من أحب(( :-عليه الصالة والسالم–يقول 
عندهم هذه  ال تتحققمن النفاق؛ ألن المنافقين   ولذلك يخاف اإلنسان على قلبه،ال تكون إال من مخلص -وسلم
تقيم،  إال بلزوم الصراط المس-صلى اهللا عليه وسلم- إلى محبة اهللا ومحبة رسولهوال يكون الطريق  ،المحبة

أبعدوا في االنحراف وإن كان  ، ولذلك فالذين الجادة كلما أثر ذلك في هذه المحبةوكلما انحرف اإلنسان عن
  .، واهللا المستعانه المحبةهذم وجد عنده تقد الهؤالء بعضهم ينتسب إلى التدين أو إلى الدعوة أو نحو ذلك 

وِإن ِمنكُم لَمن لَّيبطَِّئن فَِإن َأصابتْكُم * انِفرواْ ثُباٍت َأِو انِفرواْ جِميعايا َأيها الَِّذين آمنُواْ خُذُواْ ِحذْركُم فَ{
ينَكُم ولَِئن َأصابكُم فَضٌل من اهللا لَيقُولَن كََأن لَّم تَكُن ب* مِصيبةٌ قَاَل قَد َأنْعم اللّه علَي ِإذْ لَم َأكُن معهم شَِهيدا

فَلْيقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشْرون الْحياةَ الدنْيا  *وبينَه مودةٌ يا لَيتَِني كُنتُ معهم فََأفُوز فَوزا عِظيما
رفَ نُْؤِتيِه َأجوفَس غِْلبقْتَْل َأو يِبيِل اللِّه فَيقَاِتْل ِفي سن يمِة واِباآلِخرِظيمسورة النساء) ٧٤-٧١([ }ا ع[.  

 والعدد األسلحة بإعداد لهم التأهب يستلزم وهذا ،عدوهم من الحذر بأخذ المؤمنين عبادهتعالى  اهللا يأمر

  .سبيله في بالنفير العدد وتكثير

 على بةالث تجمع وقد ثُبة جمع: والثبات ،سرية بعد وسرية فرقة بعد وفرقة جماعة بعد جماعة: أي }ثُباٍت{

  .ثُبين

 ]سورة النساء) ٧١([ }فَانِفرواْ ثُباٍت{ :قوله -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال

  .كلكم: يعني ]سورة النساء) ٧١([ }َأِو انِفرواْ جِميعا{ متفرقين سراياً: يعني عصبا: أي

 يفوخُص حيان بن ومقاتل الخراساني ءوعطا والضحاك وقتادة والسدي وعكرمة مجاهد عن روي وكذا

  .الجزري

 قد فبحسب المصلحة والحاجة، أي ]سورة النساء) ٧١([ }فَانِفرواْ ثُباٍت َأِو انِفرواْ جِميعا{ : بقولهالمقصودأي أن 

، وقد تكون المصلحة في نفورهم  عرمرمجيش بكون المصلحة في قتال العدو أن ينفروا إليه مجتمعينت

                                     
   ومسلم في كتاب البر والصلة واآلداب      ) ٢٢٨٣ ص    /٥ج  ) (٥٨١٨ (-عز وجل -باب عالمة الحب في اهللا       -أخرجه البخاري في كتاب األدب       - 7

 ).٢٠٣٤ص  / ٤ج ) (٢٦٤٠ (باب المرء مع من أحب -

رضي -باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي  - البخاري في كتاب فضائل الصحابة كالم أنس ثابت من رواية أخرى أخرجها - 8
) ٢٣٨٥ (ما جاء أن المرء مع من أحب باب - كتاب الزهد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالترمذي فيو) ١٣٤٩ص  / ٣ج ) (٣٤٨٥ (-اهللا عنه

 .)١٦٨ص  / ٣ج ) (١٢٧٣٨(وأحمد ) ٥٩٥ص  / ٤ج (

ص  / ٣ج ) (٣٤٨٥ (-رضي اهللا عنـه -باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي  -رواية البخاري في كتاب فضائل الصحابة        - 9
 ).٢٠٣٢ص  / ٤ج ) (٢٦٣٩(باب المرء مع من أحب  -في كتاب البر والصلة واآلداب ومسلم ) ١٣٤٩
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 قال ،االجتماعتكون بوأحياناً تفرق البكون ، وذلك أن القوة أحياناً توعات صغيرة لئال يظفر بهم العدومجم
  .]سورة يوسف) ٦٧([ }يا بِني الَ تَدخُلُواْ ِمن باٍب واِحٍد وادخُلُواْ ِمن َأبواٍب متَفَرقٍَة{: يعقوب ألبنائه

  وقال المنافقين، في نزلت: واحد وغير مجاهد قال ]سورة النساء) ٧٢([ }طَِّئنوِإن ِمنكُم لَمن لَّيب{ :وقوله

 نفسه في هو يتباطأ أنه المراد يكون أن ويحتمل، الجهاد عن ليتخلفن: أي }لَّيبطَِّئن{: حيان بن مقاتل

  .الجهاد عن غيره ويبطئ

قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنكُم { : قال- وجلعز-ألن اهللا  صحيح؛المعنى هذا " الجهاد عن غيره ويبطئ: "قوله
 أي ]سورة النساء) ٧٢([ }وِإن ِمنكُم لَمن لَّيبطَِّئن{: قوله ف]سورة األحزاب) ١٨([ }والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا

القرآن يعبر به معلوم أن يتباطأ هو، وه  أيضاً المعنى اآلخر وهو أنيثبطه ويقعده ويحتمل فليبطئن غيره
كما دل القرآن على أنهم يبطئون غيرهم ويقعدونهم عن الجهاد باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، و

وِل فَِرح الْمخَلَّفُون ِبمقْعِدِهم ِخالَفَ رس{ :، قال تعالىويتخلفون ويتأخرونون ئيتباطهم على أنأيضاً دل فإنه قد 
رواْ ِفي الْحقَالُواْ الَ تَنِفرِبيِل اللِّه وِفي س َأنفُِسِهمو اِلِهموواْ ِبَأماِهدجواْ َأن يكَِرهفكل  ]سورة التوبة) ٨١([ }اللِّه و

  . قاتلهم اهللا منهمذلك واقع

، فيه الخروج عن ناسال ويثَبط الجهاد عن يتأخر يفعل، -اهللا قبحه- سلول بن أبي بن اهللا عبد كان كما
فَِإن { :الجهاد عن تأخر إذا يقول أنه المنافق عن إخبارا تعالى قال ولهذا جِريٍر؛ وابن جريج ابن قول وهذا

قَاَل قَد { الحكمة من ذلك في هللا لما لكم العدو وغلب وشهادة قتل: أي ]سورة النساء) ٧٢([ }َأصابتْكُم مِصيبةٌ
 من ذلك يعد القتال وقعة معهم أحضر لم إذ: أي ]سورة النساء) ٧٢([ }ي ِإذْ لَم َأكُن معهم شَِهيداَأنْعم اللّه علَ

  .قتل إن الشهادة أو الصبر في األجر من فاته ما يدر ولم عليه اهللا نعم

}لَِئناهللاو نٌل مفَض كُماب{ وغنيمة وظفر نصر: أي } َأص كََأن لَّم قُولَنةٌلَيدوم نَهيبو نَكُميكأنه :أي }تَكُن ب 

 بسهم لي يضرب بأن: أي ]سورة النساء) ٧٣([ }يا لَيتَِني كُنتُ معهم فََأفُوز فَوزا عِظيما{ دينكم أهل من ليس

  .مراده وغاية قصده أكبر وهو عليه فأحصل معهم

حياةَ الدنْيا ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشْرون الْ{ النافر المؤمن :أي ]سورة النساء) ٧٤([ }فَلْيقَاِتْل{ :تعالى قال ثم
  .إيمانهم وعدم لكفرهم إال ذلك وما الدنيا من قليل بعرض دينهم يبيعون: أي ]سورة النساء) ٧٤([ }ِباآلِخرِة

: أي ]سورة النساء) ٧٤([ }فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجرا عِظيماومن يقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتَْل َأو يغِْلب {: تعالى قال ثم

 في ثبت كما جزيل وأجر عظيمة مثوبة اهللا عند فله -بوسلَ بلغَ أو تلقُ سواء- اهللا سبيل في قاتل من كل

 ماب منه خرج الذي مسكنه إلى يرجعه أو الجنة يدخله أن توفاه إن سبيله في للمجاهد اهللا وتكفل الصحيحين

 .غنيمة أو أجر من لنا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢١(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  : أما بعد،رسول اهللالصالة والسالم على و، الحمد هللا

 ]سورة النـساء ) ٧١([ } َأِو انِفرواْ جِميعايا َأيها الَِّذين آمنُواْ خُذُواْ ِحذْركُم فَانِفرواْ ثُباتٍ { :-تبارك وتعالى -فقوله  

  . يأمرهم بأن ينفروا لقتال عدوهم مجتمعين ومتفرقين بحسب المصلحة-عز وجل-يعني أن اهللا 

  ."ثاء وكسر الباءلبضم ا  على ثُبينوقد تجمع الثُّبةُ": قال

  ".أي المؤمن النافر في سبيل اهللا": -هللارحمه ا-قال الحافظ ابن كثير  ]سورة النساء) ٧٤([ }فَلْيقَاِتْل{ :وقوله

يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما        الذين   :أي" ]سورة النساء ) ٧٤([ }الَِّذين يشْرون الْحياةَ الدنْيا ِباآلِخرةِ    {
ـ أن  باعتبـار    -رحمـه اهللا  -هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير        و"  إيمانهم مذلك إال لكفرهم وعد    م االس

 الذي وقع عليه القتال هو الذي يشري الـدنيا بـاآلخرة        أن    يعني ،في محل نصب مفعول به    ته  الموصول وصل 

  .الذين صفتهم أنهم يشرون الدنيا باآلخرة  أي فليقاتل المؤمنون الكفار،ويكون الفاعل غيره

المتبادر من الـسياق هـو    بل ، من السياق ليس هو المتبادر-رحمه اهللا-  ابن كثيرهذا المعنى الذي ذكرهلكن  
  .يبيعونأي  يشرونيكون معنى و} الَِّذين يشْرون{  الفاعلأن

عتبار يكون المعنى عكس     وعلى هذا اال   ،يعني يبيعونها بنعيم اآلخرة    ]سورة النساء ) ٧٤([ }يشْرون الْحياةَ الدنْيا  {
 ومنهم كبيـر المفـسرين   يه عامة أهل العلم    وهو الذي عل   ،ةهذا هو األقرب في تفسير اآلي      و ، ابن كثير  ما ذكر 

فَلْيقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّـِه الَّـِذين يـشْرون         { : أي أن المعنى يكون هكذا     - تعالى رحمه اهللا -ابن جرير الطبري    
نهـم يبيعـون     اإليمان الذين صفتهم أ     أهلُ  في سبيل اهللا   تليعني فليقا  ]سورة النساء ) ٧٤([ }الْحياةَ الدنْيا ِباآلِخرةِ  
  .الدنيا العاجلة باآلخرة

وما لَكُم الَ تُقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللِّه والْمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَـا                 {
الَِّذين آمنُواْ يقَاِتلُون ِفـي     * لَّدنك وِليا واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك نَِصيرا      ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم َأهلُها واجعل لَّنَا ِمن         

 }سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ َأوِلياء الشَّيطَاِن ِإن كَيد الشَّيطَاِن كَان ضـِعيفًا                 

عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى الـسعي فـي اسـتنقاذ         يحرض تعالى    ]ورة النساء س) ٧٦-٧٥([
الَّـِذين  { : ولهـذا قـال تعـالى      ،المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها         

  . مكةيعني ]سورة النساء) ٧٥([ }يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه الْقَريِة

 }ِفي سِبيِل اللّـِه والْمستَـضعِفين  {  هكذاإلى لفظ الجاللة مضافاً  يحتمل أن يكون}والْمستَضعِفين{:  تعالى قوله

  .وسبيل المستضعفين الذين هذه صفتهم يعني يكون المعنى ومالكم ال تقاتلون في سبيل اهللا

ومـالكم ال تقـاتلون فـي سـبيل اهللا وأخـص       صوباً على االختصاص ويكون المعنـى     أن يكون من   لويحتم
 لكـن المقـصود     ،تلف عنه في اإلعراب   ب للذي قبله وإن كان يخ      والمعنى على هذا أيضاً مقار     ،المستضعفين
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تقـاتلون فـي سـبيل        أي أنكم  ،بهذا االعتبار أن يكون المستضعفون أحد األسباب التي من أجلها يقوم القتال           
 وفي سبيل المستضعفين الستنقاذهم ورفع الظلم عـنهم فـإنهم       ، والثواب وطلب ما عنده من األجر    ة اهللا   مرضا

  . واهللا أعلم،جديرون بذلك

: كقوله تعـالى  يعني مكة ]سورة النـساء ) ٧٥([ }الَِّذين يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه الْقَريِة{ :ولهذا قال تعالى 

}     قُو َأشَد ٍة ِهيين قَرن مكََأيو    تْكجالَِّتي َأخْر ِتكين قَرا { :هثم وصفها بقول   ]سورة محمد ) ١٣([ }ةً ملُهالظَّاِلِم َأه{ 

  .]سورة النساء) ٧٥([

سخر لنا مـن عنـدك وليـاً        : أي ]سورة النساء ) ٧٥([ }واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك نَِصيرا         {
  .وناصراً

  .)١(كنت أنا وأمي من المستضعفين: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-س عن ابن عبا لبخاريروى ا

سـورة  ) ٧٦([ }ِتلُون ِفي سِبيِل الطَّـاغُوتِ الَِّذين آمنُواْ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَا   { :ثم قال تعالى  
  . والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان، ورضوانهالمؤمنون يقاتلون في طاعة اهللا: أي ]النساء

 ـِعيفًا          { :قتال أعدائه بقوله  على  ج تعالى المؤمنين    ثم هيض طَاِن كَـانالـشَّي دكَي طَاِن ِإناء الشَّيِليفَقَاِتلُواْ َأو{ 

  .]سورة النساء) ٧٦([

}         كُمِديكُفُّواْ َأي مِقيَل لَه ِإلَى الَِّذين تَر َألَم            مـنْهالِْقتَاُل ِإذَا فَِريقٌ م ِهملَيع ا كُِتبكَاةَ فَلَمآتُواْ الزالَةَ وواْ الصَأِقيمو
ِريـٍب قُـْل   يخْشَون النَّاس كَخَشْيِة اللِّه َأو َأشَد خَشْيةً وقَالُواْ ربنَا ِلم كَتَبتَ علَينَا الِْقتَاَل لَوال َأخَّرتَنَا ِإلَى َأجٍل قَ          

َأينَما تَكُونُواْ يدِرككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم ِفي بـروٍج    * متَاع الدنْيا قَِليٌل واآلِخرةُ خَير لِّمِن اتَّقَى والَ تُظْلَمون فَِتيالً         
بهم سيَئةٌ يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِدك قُْل كُل من ِعنـِد        مشَيدٍة وِإن تُِصبهم حسنَةٌ يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِد اللِّه وِإن تُصِ          

ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمـن             *اللِّه فَما ِلهُؤالء الْقَوِم الَ يكَادون يفْقَهون حِديثًا       
  .]سورة النساء) ٧٩-٧٨([ } رسوالً وكَفَى ِباللِّه شَِهيدانَّفِْسك وَأرسلْنَاك ِللنَّاِس

لكن كانوا ب صة والزكاة وإن لم تكن ذات النُّ     مأمورين بالصال  -وهم بمكة -كان المؤمنون في ابتداء اإلسالم      
 وكـانوا  ، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين       ،مأمورين بمواساة الفقراء منهم   

  . لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهمنون ويودوقحريت

) ٧٨([ اآليـة } فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتَاُل ِإذَا فَِريقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَشْيِة اللِّه َأو َأشَد خَشْيةً             {: قوله تعالى 

 فـي سـورة     -عز وجل -كما قال اهللا     ن للجهاد في المؤمنين حينما كانوا يتشوفو    هذه اآلية نزلت     ]سورة النساء 
) ٣-٢([ }كَبر مقْتًا ِعند اللَِّه َأن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُـون         * يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون        {: الصف

فلمـا أخبـروا أنـه       -عز وجل -تمنوا أن يعرفوا أحب األعمال إلى اهللا        نزلت بسبب أنهم      فإنها ]سورة الصف 
خالفاً لمـن    -واهللا أعلم - الظاهر هو    وهذا القول  ،ك على ذل  -عز وجل - فعاتبهم اهللا    ،وائالجهاد تثاقلوا وتباط  

نهـا فـي   إ:  وإن كان من قـال فإن هؤالء ال يتشوفون إلى الجهاد أصالً     ؛في المنافقين أو في اليهود    ها  نإ: قال
  . من أخبارهم-عز وجل-إن ذلك مما قصه اهللا : اليهود قال
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 ومنها كـونهم    ، إلى كثرة عدد عدوهم    قلة عددهم بالنسبة  : اك مناسباً ألسباب كثيرة منها     ذ ولم يكن الحال إذ   
لهذا لم يـؤمر    ف ؛ فلم يكن األمر بالقتال فيه ابتداء الئقاً       ،كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع األرض        

 ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعـضهم   ،ر ومنعة وأنصار  بالجهاد إال بالمدينة لما صارت لهم دا      
) ٧٧([ }خَّرتَنَا ِإلَى َأجٍل قَِريبٍ   وقَالُواْ ربنَا ِلم كَتَبتَ علَينَا الِْقتَاَل لَوال أَ       { منه وخافوا مواجهة الناس خوفاً شديداً     

  .م النساءأي وتالدماء ويتم األبناءلو ما أخرته إلى مدة أخرى فإن فيه سفك : أي ]سورة النساء

 }ويقُوُل الَِّذين آمنُوا لَولَا نُزلَتْ سورةٌ فَِإذَا ُأنِزلَتْ سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر ِفيها الِْقتَـالُ        { :وهذه اآلية كقوله تعالى   

  .]سورة محمد) ٢٠([ اآليات

أتـوا   أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له       -مارضي اهللا تعالى عنه   -روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس        
 ،فلما آمنا صـرنا أذلـة    ونحن مشركونكنا في عز، يا نبي اهللا: بمكة فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم - النبي
َألَم تَر  { : فلما حوله اهللا إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل اهللا          ))إني أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم     ((: قال

  .)٢( ورواه النسائي والحاكم]سورة النساء) ٧٧([ اآلية }الَِّذين ِقيَل لَهم كُفُّواْ َأيِديكُمِإلَى 

 ،آخرة المتقي خير من دنيـاه     : أي ]سورة النساء ) ٧٧([ }قُْل متَاع الدنْيا قَِليٌل واآلِخرةُ خَير لِّمِن اتَّقَى       { :وقوله
عـن  لهـم  وهذه تـسلية   ،من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء: أي ] سورة النـساء )٧٧([ }والَ تُظْلَمون فَِتيالً {

  . وتحريض لهم على الجهاد، وترغيب لهم في اآلخرة،الدنيا

 أنتم صائرون : أي ]سورة النساء ) ٧٨([ }َأينَما تَكُونُواْ يدِرككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدةٍ        { :وقوله تعالى 

 ]سورة الـرحمن  ) ٢٦([ اآلية }كُلُّ من علَيها فَانٍ   { :إلى الموت ال محالة وال ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى           

 }وما جعلْنَا ِلبشٍَر من قَبِلـك الْخُلْـد   { :وقال تعالى  ]سورة العنكبوت ) ٥٧([ }كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموتِ   { :وقال تعالى 

  .]نبياءسورة األ) ٣٤([

 يجاهد فـإن لـه   مالمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت ال محالة وال ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو ل        
حينما جـاءه المـوت علـى        -رضي اهللا تعالى عنه   -أجالً محتوماً ومقاماً مقسوماًَ كما قال خالد بن الوليد          

ه جرح من طعنة أو رمية وهـا أنـا          عضو من أعضائي إال وفي    من  لقد شهدت كذا وكذا موقفاً وما       : فراشه
  .أموت على فراشي فال نامت أعين الجبناء

ال يغنـي حـذر    :أي حصينة منيعة عالية رفيعة أي    ]سورة النساء ) ٧٨([ }ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدةٍ    {: وقوله
  .وتحصن من الموت

قيل له ذلك لظهـوره     وهو المكان المرتفع      البرج ]ورة النساء س) ٧٨([ }ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدةٍ    { :تعالى يقول
   أو التي تزاحم الرجال أو تمشي في وسط الطريـق أو كثيـرة الخـروج      ولذلك يقال للمرأة المتبذلة   ،وانكشافه

البرج يـراه    ف ؛متبرجة؛ ألن هذا نوع من التبرج بمعنى الظهور واالنكشاف        :  يقال عنها  -ولو كانت متحجبة  -
  .هانكشافه وظهوره وارتفاعه وبدوالناس ب
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ولـذلك   ، بمعنى أنهـا محكمـة البنـاء       - مثالً صبالج-المطلية  معنى  والمشيدة تأتي بمعنى المرتفعة وتأتي ب     
 مـن  رفع المساجد في البناء وتعليتهـا عن    به النهي  دالنهي عن تشييد المساجد هل المقصو      الذي فيه  فالحديث

  ؟تحسين بنائها وما أشبه ذلكتزيينها و غير حاجة أو المقصود به
 ذكر لهم في هذه اآليـات      -عز وجل -الحاصل أن اهللا     ف ،دالة على كراهة أن يحمر أو يصفر      وردت نصوص   

 ، بأن ينفـروا مجتمعـين ومتفـرقين       -تبارك وتعالى -جملة من األمور التي يحفزهم فيها إلى الجهاد فأمرهم          
فَلْيقَاِتْل ِفي سـِبيِل اللّـِه      { : فقال  وأمر أهل اإليمان بالقتال    ، وذم المنافقين على قيلهم    ،اتب المتباطئين منهم  وع

لماذا :  فقال ،وذكر ثوابهم ثم ذكر ما يحفزهم على ذلك        ]سورة النساء ) ٧٤([ }الَِّذين يشْرون الْحياةَ الدنْيا ِباآلِخرةِ    
 ثم ذكر حالة أهل     ؟ال تقاتلون في سبيل اهللا وفي سبيل المستضعفين الذين قد وقع عليهم اإلذالل والظلم والقهر              

 ثم بعد ذلك بين لهم أصالً كبيراً وهو أن متاع الدنيا           ،ا بعد أن كانوا يتمنون ذلك     وئ ثم عاتب الذين تباط    ،اإليمان
 ، ال يقدمه قتال وال يؤخره خور وضعف وجبن        ، واقع ال محالة   خافون منه ويتحاشونه  يزائل وأن الموت الذي     

 ومهما ركب اإلنسان األهوال واألوجال واألخطـار فـإن           في أي مكان كان،    أجل اإلنسان مات  جاء  وإنما إذا   
نقشع عنه سـحائب الخـوف      ت فهذه عقيدة قوية وراسخة إذا اعتقدها اإلنسان فإنه          ،ذلك ال يقدم في أجله لحظة     

  .لع والجبنوالوجل واله

 أن هؤالء   ي وه ، لهم في هذه اآليات قضية مهمة تتعلق بحالهم وحال عدوهم في القتال            -عز وجل -وذكر اهللا   
يع أن يقدم لهـم   ال يستط ويركنون إلى ركن هش ضعيف، واهية فأهدافهم،ء يقاتلون في سبيل الطاغوت   األعدا

 ]سـورة النـساء  ) ٧٦([ }فَقَاِتلُواْ َأوِلياء الـشَّيطَانِ { :قال وأن أهل اإليمان يقاتلون في سبيل اهللا ف       ،نفعاً وال نصراً  

وهذا يرجع إلى أوليائـه   ]سورة النساء) ٧٦([ }ِإن كَيد الشَّيطَاِن كَان ضِعيفًا{: فقال وبين لهم ضعف كيد الشيطان  
هذه المعاني لو   ن وقاتلوهم، و  إذا قابلوا أهل اإليما    والهالة التي يضفونها على أنفسهم تنقشع        ،فإن كيدهم يتالشى  

  .ر من األمور التي تضعفهم وتؤخرهمرتفع عن نفوسهم كثيتأن أهل اإليمان تأملوها فإنه 

نهم كانوا إذا وقعت هزيمة أو نحو ذلك أعادوا هذا إلى النبي            وأ  وإرجافهم حال المنافقين ذكر تعالى بعد ذلك     ثم  
 كما قال الفراعنـة     ،عز وجل -من عند اهللا    هذا  : ة قالوا  وإذا جاء نصر وظفر وغنيم     ،-صلى اهللا عليه وسلم   -

وِإن تُِصبهم سيَئةٌ يطَّيـرواْ ِبموسـى       { : ويمن معه  انوا يتطيرون به   عندما ك  -عليه الصالة والسالم  -لموسى  
هعن ممسورة األعراف) ١٣١([ }و[.  

 هذا ،وأوالد ونحو ذلك خصب ورزق من ثمار وزروع: أي ]سورة النـساء ) ٧٨([ }وِإن تُِصبهم حسنَةٌ  { :وقوله
) ٧٨([ }يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنـِد اللّـهِ      { وأبي العالية والسدي   -مارضي اهللا تعالى عنه   -معنى قول ابن عباس     

 أو موت ،قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع: أي ]سورة النـساء  ) ٧٨([ }وِإن تُِصبهم سيَئةٌ  { ]سورة النساء 
: أي ]سورة النـساء ) ٧٨([ }يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِدك  {  أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي        ، أو نتاج  ،أوالد

فَِإذَا جاءتْهم الْحسنَةُ قَالُواْ لَنَا     {:  كما قال تعالى عن قوم فرعون      ،اعنا لك واقتدائنا بدينك   تبلك وبسبب ا  بمن قِ 
   س مهِإن تُِصبِذِه وه    هعن ممى ووسواْ ِبمرطَّيَئةٌ يـن    { :وكما قال تعالى   ]سورة األعراف ) ١٣١([ }يالنَّاِس م ِمنو
 وهكذا قال هؤالء المنافقون الذين دخلوا في اإلسالم ظـاهراً   ]سورة الحـج) ١١([ اآلية }يعبد اللَّه علَى حرفٍ   

صـلى اهللا عليـه     -تباعهم النبي   انه إلى   وصابهم شر إنما يسند    ولهذا إذا أ   ،وهم كارهون له في نفس األمر     
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 }قُْل كُل مـن ِعنـِد اللّـهِ   { : فقوله ]سورة النساء ) ٧٨([ }قُْل كُل من ِعنِد اللّهِ    {: -عز وجل -فأنزل اهللا    -وسلم

  .افرالجميع بقضاء اهللا وقدره وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والك: أي ]سورة النساء) ٧٨([

ما َأصـابك   { : والمراد جنس اإلنسان ليحصل الجواب     -صلى اهللا عليه وسلم   -ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله      
  .ه ولطفه ورحمتهمن فضل اهللا ومنِّ: أي ]سورة النساء) ٧٩([ }ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه

شمل كـل  الحسنة ت ]سورة النساء) ٧٩([ }ن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسكما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك مِ { :قوله
ة كـل    والسيئ ، فهي كل أمر يسرهم من نصر أو غنى أو نزول مطر أو نحو ذلك              ،المعاني التي ذكرها السلف   

هذا : يقولون ذلك مما يتشاءمون به و      وما أشبه  ،وموت ولد وهالك زرع وخسارة التجارة     ما يسوء من هزيمة     
أنت الذي سـببت   : كقولهم، بطريقة أو بأخرى    الكالم يقولون هذا  وقد كانوا    ،وشؤم دينك الذي جئت به    بشؤمك  

ل ما حصل مـن     صفح ، ويستهدفوننا ويرموننا عن قوس واحدة     انك جعلت الناس يحاربونن   ؛ أل لنا هذه الكوارث  
  .هذه األمور

 هذه اآليـة  ]سورة النساء) ٧٩([ }ا َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسك  ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وم      { :وقوله تعالى 
 وقوع الحسنة هي من توفيق اهللا وفضله ووقـوع الـسيئة يكـون بـسبب        وذلك أن  ،رضة لما قبلها  ت معا ليس

  . والذنوب ونحو ذلك، وكل من الحسنة والسيئة ال يقع شيء منها إال بإذن اهللا وقدرهراإلنسان من التقصي

ما َأصابك ِمـن    { :وله تعالى ق و ،  هذا رد على المنافقين    ]سورة النساء ) ٧٨([ }قُْل كُل من ِعنِد اللّهِ    { :وقوله تعالى 
       َئٍة فَِمن نَّفِْسكيِمن س كابا َأصماللِّه و نٍَة فَِمنسصـلى اهللا عليـه   -لنبـي   هذا خطاب ل ]سورة النساء) ٧٩([ }ح

 لم يكن له سـيئات أو ذنـوب         -صلى اهللا عليه وسلم   - أن النبي     في طاب ال يرد عليه إشكال    وهذا الخ  -وسلم
هـذا  : فالذين التفتوا إلى هذا المعنى قـالوا  ]سورة النـساء ) ٧٩([ }وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسك  { :حتى يقال 

 والمقـصود بـه     -صلى اهللا عليه وسـلم    -إن الخطاب متوجه إلى النبي      : خطاب لألمة وال مانع من أن يقال      
 ،-عليه الصالة والـسالم   - تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها        أو أن األمة داخلة فيه باعتبار أن األمة        ،ةاألم

 ، وتارة يكون المراد به األمة قطعاً      ، تارة يكون مختصاً به    -صلى اهللا عليه وسلم   -والخطاب الموجه إلى النبي     
  . وتدخل فيه األمة باالعتبار الذي ذكرته آنفاً-اهللا عليه وسلمصلى -وتارة يدخل فيه النبي 

ِإما يـبلُغَن ِعنـدك الِْكبـر    { : قال-عز وجل- أن اهللا ،-صلى اهللا عليه وسلم-مما يختص باألمة دون النبي   و
          مقُل لَّها ومهرالَ تَنْهآ ُأفٍّ وما فَالَ تَقُل لَّهمِكالَه ا َأومهدا  َأحالً كَِريمِة      * ا قَومحالر الذُّلِّ ِمن نَاحا جملَه اخِْفضو

 لما نزلت عليـه  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي   ]سورة اإلسراء ) ٢٤-٢٣([ }وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني صِغيرا     
  .ة فهذا الخطاب قطعاً متوجه إلى األم ، لم يكن له أب وال أماتاآليهذه 

خَاِلـصةً لَّـك ِمـن دوِن    { : وتقوم قرينة تدل على ذلك كقوله تعالى-صلى اهللا عليه وسلم-وقد يختص بالنبي   
ْؤِمِنينوهـذا هـو     في الخطاب    -صلى اهللا عليه وسلم   -األمة مع النبي     وقد تشترك  ]سورة األحزاب ) ٥٠([ }الْم
  .الغالب

 لكنهم ال   ،لى القول الراجح عند أهل السنة      تقع منهم ع   الصغائر فإن -عليهم الصالة والسالم  -ألنبياء  بالنسبة ل و
             يعني التي تدل   -ة  يصرون عليها وال تكون هذه الصغائر من قبيل المدنسات التي يسميها العلماء صغائر الخس
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ـ  { : قال-عز وجل- واهللا -عليهم الصالة والسالم- فهذه ال تقع من األنبياء    -ةءعلى دنا  ) ٢([ }هِليغِْفر لَـك اللَّ

  . ما تقدم من ذنبه وما تأخر-صلى اهللا عليه وسلم- غفر للنبي -عز وجل-فاهللا  ]سورة الفتح

فـاألولى رد علـى    ]سورة النساء) ٧٩([ }وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسك   { : قال -عز وجل -فالحاصل أن اهللا    
 وفي القراءة التي قرأ بها أبـي وابـن          ،بقضائه وقدره : أي ]ورة النساء س) ٧٨([ }قُْل كُل من ِعنِد اللّهِ    { المنافقين

 والقراءة اآلحادية إذا صح سـندها       )وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك        (: عباس وابن مسعود  
ـ     {:  قائالً  رد على المنافقين   -عز وجل -اهللا   ف ،فإنها تفسر القراءة المتواترة    سـورة  ) ٧٨([ }ِهقُْل كُل من ِعنِد اللّ

سـورة  ) ٧٩([ }ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللّـهِ { : فقال ينتفعون بهى معن ثم بعد ذلك قرر ألهل اإليمان    ]النـساء 

أي أن هذا من فضله عليك وعلى هذه األمة أن حصل لهم الخصب أو النصر أو ربـح التجـارة ومـا       ]النساء
  .أشبه ذلك

}   يِمن س كابا َأصموأي بسبب ذنـوبكم وتقـصيركم ومخـالفتكم ألمـر اهللا     ]سورة النساء) ٧٩([ }َئٍة فَِمن نَّفِْسك      

وهذا كما قال اهللا     -صلى اهللا عليه وسلم   - كما وقع من الهزيمة في يوم أحد لما عصوا النبي            -تبارك وتعالى -
سورة ) ٣٠([ }فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيرٍ    وما َأصابكُم من مِصيبٍة     { : في اآلية األخرى   -تبارك وتعالى -

 فهذا المعنـى ينتفـع بـه أهـل          ،فالمصائب التي تقع لإلنسان إنما تقع بسبب ذنوبه وظلمه وتقصيره          ]الشورى
من أمور طيبة فهي من عند اهللا فاشكروه عليها وما وقـع بكـم مـن                و ما أصابكم من حسنات      : أي ،اإليمان

 -عز وجل -فتوبوا إلى اهللا     قص في األرزاق واألموال وما إلى ذلك فهذا بسبب تقصيركم وذنوبكم          مصائب ون 

كما في   -عز وجل - فالشر ال ينسب إلى اهللا       ،يرفع ما بكم من الضر وما نزل بكم من المصيبة         لوارجعوا إليه   
عـز  -ن ليس في أفعال اهللا      لك خلق الخير وخلق الشر      -تبارك وتعالى -اهللا   ف )٣())والشر ليس إليك  ((: الحديث
فهذا الذي يقـع لإلنـسان مـن     -جل جالله- بالغة يعلمها اهللا ٍمكَِح لِ ه شر وإنما الشر يوجد في مفعوالت      -وجل

تعـارض     الفرق وأنه ال    وبهذا يتبين  ،ما جنته يداه والكل مجتمع تحت قضاء اهللا وقدره         إنما هو بسبب     المكاره
  .بين هذه النصوص

}   كابا َأصمو   َئٍة فَِمن نَّفِْسكيِمن س{ ])أي فمن قِ   ]سورة النساء ) ٧٩لك ومن عملك أنت كما قال تعالى      ب: }  ـامو
 قال السدي والحسن البـصري     ]سورة الشورى ) ٣٠([ }َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيرٍ        

) ٧٩([ }فَِمن نَّفِْسك { : وقال قتادة في اآلية    ،بذنبك: أي ]سورة النساء ) ٧٩([ }فَِمن نَّفِْسك { :وابن جريج وابن زيد   

  .عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك ]سورة النساء

 ،ويرضـاه تبلغهم شرائع اهللا وما يحبه اهللا       : أي ]سورة النساء ) ٧٩([ }وَأرسلْنَاك ِللنَّاِس رسوالً  { :وقوله تعالى 
  .وما يكرهه ويأباه

على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً بينك وبيـنهم وعـالم بمـا    : أي ]سورة النـساء  ) ٧٩([ }ى ِباللِّه شَِهيدا  وكَفَ{
  .تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفراً وعناداًَ

                                                

 ).٥٣٤ص  / ١ج ) (٧٧١ (الدعاء في صالة الليل وقيامه باب –أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها  - 3
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يقـع   لست أنت الذي تكون سبباً لما يعني ]سورة النساء) ٧٩([ }وَأرسلْنَاك ِللنَّاِس رسوالً{ : يقول -عز وجل -اهللا  
 ، أرسـلناك للنـاس رسـوالً      إنما أنتف ،بهم من الكوارث والمصائب والضيق والشدة في العيش وما أشبه هذا          

  .هذا ليس له معنىففكونهم يتشاءمون بك 

 شهيد   وهو ،على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم       يعني   ]سورة النساء ) ٧٩([ }وكَفَى ِباللِّه شَِهيدا  { :وقوله

  . الذي قالوهتشاؤم ال ومن ذلك،على أقوالهم وعبادعلى أفعال ال

 .والحمد هللا رب العالمينأجمعين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  وسلم واهللا أعلم، وصلى اهللا



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٢(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

ومن تَولَّى فَما  ِع الرسوَل فَقَد َأطَاع اللّهمن يِط{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ويقُولُون طَاعةٌ فَِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم غَير الَِّذي تَقُوُل واللّه يكْتُب * َأرسلْنَاك علَيِهم حِفيظًا

تَوو منْهع ِرضفََأع تُونيبا يِكيالًمكَفَى ِباللِّه ولَى اللِّه وسورة النساء) ٨١-٨٠([ }كَّْل ع[.  

 ومن عصاه فقد  بأنه من أطاعه فقد أطاع اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد 
  . وما ذاك إال ألنه ما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى،عصى اهللا

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة

فقد عصى اهللا ومن أطاع األمير فقد أطاعني ومن عصى األمير   ومن عصانيمن أطاعني فقد أطاع اهللا((
  .)١( وهذا الحديث ثابت في الصحيحين))فقد عصاني

 إن عليك إال البالغ ،ما عليك منه: أي ]سورة النساء) ٨٠([ }يظًاومن تَولَّى فَما َأرسلْنَاك علَيِهم حِف{ :وقوله
 وليس عليك من ، ومن تولى عنك خاب وخسر، وكان لك من األجر نظير ما حصل له،فمن اتبعك سعد ونجا

من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعص اهللا ورسوله فإنه ال ((:  كما في جاء في الحديث،أمره شيء
  .)٢())يضر إال نفسه

 ،خبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعةي ]سورة النساء) ٨١([ }ويقُولُون طَاعةٌ{ :وقوله
}ِعنِدك واْ ِمنزرالَِّذي تَقُوُل{ خرجوا وتواروا عنك: أي }فَِإذَا ب رغَي منْهتَ طَآِئفَةٌ ميأي ]سورة النساء) ٨١([ }ب 

  .بينهم بغير ما أظهروه لكروا ليالً فيما ساست

  :  أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

يقول الحافظ ابن كثير  ]سورة النساء) ٨١([ }ويقُولُون طَاعةٌ{ : عن هؤالء المنافقين-تبارك وتعالى-قوله في ف
 لكن ، هذا تفسير لمعنى اآلية"ن الموافقة والطاعةيخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرو": -رحمه اهللا-

 شأننا طاعة  أورنا طاعة أم تقديرهفيه مقدر محذوف ]سورة النساء) ٨١([ }ويقُولُون طَاعةٌ{ : في قولهالتركيب

قُولُون وي{ هنا وأن تحط عنا خطايانا مسألتنا يعني ]سورة البقرة) ٥٨([ }وقُولُواْ ِحطَّةٌ{ :-عز وجل-وله قوهذا ك

                                                
 / ٦ج ) (٦٧١٨ (]سورة النساء) ٥٩([ }َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم      {: قول اهللا تعالى   باب   – األحكام   البخاري في كتاب   أخرجه - 1

 ).١٤٦٦ص  / ٣ج ) (١٨٣٥(باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  -ومسلم في كتاب اإلمارة ) ٢٦١١ص 

وضعفه األلباني في ضـعيف أبـي داود بـرقم          ) ٤٢٨ص   / ١ج  ) (١٠٩٩ (باب الرجل يخطب على قوس     -بو داود في كتاب الصالة      أخرجه أ  - 2
)١٠٩٧.( 



 ٢

 أو نحو ذلك مما يقدر في الكالم  أو لك منا طاعةأي شأننا طاعة أو أمرنا طاعة ]سورة النساء) ٨١([ }طَاعةٌ
  .فيتضح وجه هذا التركيب

بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم غَير {  خرجوا وتواروا عنك: أي]سورة النساء) ٨١([ }فَِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك{ :قوله تعالى
ونهيتهم  ما خاطبتهم به وأمرتهم به مغير الذي تقول أنت إما أن يكون المعنى ]سورة النساء) ٨١([ }الَِّذي تَقُوُل

  .خالفة والمعصية بيتوا الم أنهم أي،هعن

لك الطائفة غير الذي تقوله ت  أي]سورة النساء) ٨١([ }بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم غَير الَِّذي تَقُوُل{ معنىأن يكون ويحتمل 
  .غير الذي قالوهفي أنفسهم  بيتوا  من عندكفإذا خرجوا ،طاعة :لكإنهم قالوا ف نفسها

 أي دبروا ذلك ليالً، "روا ليالً فيما بينهم بغير ما أظهروه لكساست أي" :يقول }بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم{: وقوله

  . أي دبر بليلهذا أمر قد بيت بليل: ولذلك يقال

يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم : أي ]سورة النساء) ٨١([ }للّه يكْتُب ما يبيتُونوا{
والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه   يعلمون ما يفعلون،موكلون بالعباد

 وعصيانه وإن -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول  وما يتفقون عليه ليالً من مخالفة ،ويسرونه فيما بينهم
ويقُولُون آمنَّا ِباللَِّه وِبالرسوِل { : كما قال تعالىكانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة وسيجزيهم على ذلك

  .]سورة النــور) ٤٧([ اآلية }وَأطَعنَا

 واحلم عليهم وال تؤاخذهم وال تكشف أمورهم اصفح عنهم: أي ]سورة النساء) ٨١([ }فََأعِرض عنْهم{ :وقوله
كفى به ولياً : أي ]سورة النساء) ٨١([ }للِّه وكَفَى ِباللِّه وِكيالًوتَوكَّْل علَى ا{  وال تخف منهم أيضاً،للناس

  .وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه

 : تعالى في قوله-مرضي اهللا عنه-لف  هنا جمع المعاني التي قالها الس-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

}منْهع ِرضالمراد ال من أنيدخل فيه ما قيل  أمر عام هنا باإلعراضفاألمر  ]سورة النساء) ٨١([ }فََأع 
 ، كان في أول األمر مأموراً بالصفح واإلعراض والتجاوز-صلى اهللا عليه وسلم- وذلك أن النبي ،تعاقبهم
 فهؤالء ال تشتغل بهم: ، فهو يقول لهشتغل بهميال أ ]سورة النساء) ٨١([ }عِرض عنْهمفََأ{: ه قول في أيضاًويدخل

 من االشتغال بهم وصرف األوقات والهمم إلى استصالحهم ما يجدي وينفع تقد طمس عليهم بالنفاق وليس ثم

يتولى هو الذي  -عز وجل-اهللا ف واشتغل فيما ينفع ودع هؤالء -عز وجل-مض إلى ما أمرك اهللا اوإنما 
  .ه أيضاً أنه أمر من اهللا لنبيه أال يفضحهميدخل في: وقيلحسابهم، 

 :-تبارك وتعالى-قوله هذا ال يعارض و مر باإلعراض عنهم ُأ-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي فالمقصود

}ِهملَياغْلُظْ عو نَاِفِقينالْمو اِهِد الْكُفَّارما نزل في سورة التوبة وهي آخر ما نزل فهذا م]سورة التوبة) ٧٣([ }ج، 
 ذاه أن  لكن الراجح،ن هذه اآلية منسوخة بآية السيف؛ ألنه أمر باإلعراض عن المنافقينإ: قال من قالقد و

 وأما في وقت الظهور والقوة ، الفترةليس من قبيل النسخ وإنما يكون ذلك في أوقات الضعف والعجز وأوقات
وهكذا يقال  ]سورة التوبة) ٧٣([ }جاِهِد الْكُفَّار والْمنَاِفِقين واغْلُظْ علَيِهم{ :ا قال سبحانه كمتأتي العزائمفوالتمكن 

فََأعِرض { : كما قال تعالىذا كان أهل السنة فيهم ضعف فإنهم يعرضون عنهمإف ،في أهل األهواء والبدع
منْهإذا كان أهل السنة في ظهور وقوة  أما ، المصانعة شيء منربما احتاجوا إلىبل  ]سورة النساء) ٨١([ }ع



 ٣

 ومن مكان إلى ، فهذا يختلف من زمان إلى زمان،ذلكالزجر والهجر واإلغالظ وما أشبه  بفهنا تأتي العزائم
ر الذين دما كانوا يرون هجر أهل القَ -مرضي اهللا تعالى عنه-من أهل السنة  ولذلك تجد أن األئمة ،مكان

 أهل التشيع في الكوفة؛ ألنه في ذلك الحين كان القول بالقدر هو  هجر وما كانوا يرون،كانوا في البصرة
إذا هجرهم اإلنسان  بل ، فالهجر ال يجدي، والتشيع هو الغالب على أهل الكوفة،الغالب على أهل البصرة

لماء  الع وصاروا هم الذين يمثلونء من أهل األهواء لهم ظهور وقوة وإذا كان هؤال،صار هو المهجور
حتاج إلى شيء من الصبر وسعة الصدر ومجادلتهم بالتي هي أحسن كما فعل شيخ اإلسالم ابن يهنا والقضاة ف

 فال يسمعون منهم وال يكلمونهم وينهون قدمون يسدون هذا الباب أو يكادون بينما كان المت-رحمه اهللا-تيمية 
اب لما كسر البوشك أن يفتح في ذلك الحين فأهذا ويغلظون عليهم غاية اإلغالظ سداً للباب الذي عن 

 إلى -مرضي اهللا تعالى عنه- وصارت تمثل سواداً عظيماً احتاج العلماء األهواء في األمةواستشرت تلك 
لكن ال بد إلى التنبه  ،بطوائفهم وأتباعهم الستمالتهم إلى الحق و التلطف بهم وإلىمناقشة هؤالء والرد عليهم

  . أحد أن يرد على هؤالء المنحرفينللك وليس ،على إطالقهليس  ف،ط بضوابط شرعيةيضباألمر هذا إلى أن 

وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن َأِو * َأفَالَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا{
 ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى ُأوِلي اَألمِر ِمنْهم لَعِلمه الَِّذين يستَنِبطُونَه ِمنْهم ولَوالَ فَضُل الْخَوِف َأذَاعواْ ِبِه

  .]سورة النساء) ٨٣-٨٢([ }اللِّه علَيكُم ورحمتُه الَتَّبعتُم الشَّيطَان ِإالَّ قَِليالً

 ه وعن تفهم معانية المحكمة وألفاظ وناهياً لهم عن اإلعراض عنهر القرآنول تعالى آمراً لهم بتدبيق
 ، وال تضاد وال تعارض؛ ألنه تنزيل من حكيم حميد، ومخبراً لهم أنه ال اختالف فيه وال اضطراب،البليغة

 :ثم قال ]سورة محمد) ٢٤([ }لُهاَأفَلَا يتَدبرون الْقُرآن َأم علَى قُلُوٍب َأقْفَا{ : ولهذا قال تعالى،فهو حق من حق

}لَوِر اللِّهوِعنِد غَي ِمن لو كان مفتعالً مختلقاً كما يقوله من يقول من جهلة : أي ]سورة النساء) ٨٢([ } كَان
 ،اضطراباً وتضاداً كثيراً: أي ]سورة النساء) ٨٢([ }لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا{ مالمشركين والمنافقين في بواطنه

 : كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا،وهذا سالم من االختالف فهو من عند اهللا: يأ

 فلهذا ردوا المتشابه إلى ، محكمه ومتشابهه حق: أي]سورة آل عمران) ٧([ }ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَاآمنَّا {
 ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم ؛ المتشابه فغووا ردوا المحكم إلى والذين في قلوبهم زيغ،المحكم فاهتدوا

  .الزائغين

 اًأنه يناقض بعضه بعضالمقصود باالختالف هنا  ]سورة النساء) ٨٢([ }لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا{ :قوله تعالى
 َأحسن الْحِديِث  نَزَلاللَّه{  بالتشابهاً القرآن وصفاً عام-عز وجل-اهللا وصف ولذلك ، ويكذب بعضه بعضاً

 وال تناقض ، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحسن والفصاحة والبالغة]سورة الزمر) ٢٣([ }تَابا متَشَاِبهاِك
ٍ }ُأحِكمتْ آياتُه{ : فقال ولذلك وصفه باإلحكام وصفاً عاماً، فهو في غاية الحسن واإلتقانة،لبتافيه وال تعارض 

 المعاني  وال تجد بينقص ال في األلفاظ وال في المعاني ال تجد فيها خلالً وال ما ينت أنكنىبمع ]هودسورة  )١([
ن الناس  أ]سورة النساء) ٨٢([ }لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا{ : قوله تعالىليس معنىعارضة، والمقصود أنه م

: -رضي اهللا عنه-القرآن كما قال علي  ف،اًليس هذا هو المراد إطالق ، أو يختلفون في المعانييختلفون فيه

"اآلية تحتمل معان بمعنى أن"ال ذو وجوهحم هو معلوم، وليس اختالف العلماء في تفسير اآليات  متعددة كما ي



 ٤

و أي ل ]سورة النساء) ٨٢([ }لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا{ : المراد في قولهوإنما بهذا، قل أحد يملوالمنفي في اآلية هو 
 وهذا غير موجود بعضاً ويناقض بعضه بعضاًيضرب بعضه  مختلفاً في نفسه فكان من عند غير اهللا لوجدوه

 تجد في كالمه من كتب في ثالث وعشرين سنة فإن أن أحداً بقي يكلوف  الناس أما في كالم، اهللاكالمفي 
بل  ،في األمور التي يقررهاأو لوب  سواء في األستباين والتفاوت ما اهللا به عليم والالمعارضات والمناقضات

 الكالم منه كتبه وكيف قبل الناس هذاربما يستغرب كيف اً كتب شيئاً وقرأه بعد خمس سنوات فإنه إنسانلو أن 
في آخر  وبين ما يكتبه  وتجد الفرق الواضح بين أسلوب اإلنسان حينما يكتب أول ما يكتب،!واستحسنوه

من  تجد  ومع ذلكفي ثالث وعشرين سنة فكان ينزل عليه القرآن - وسلمصلى اهللا عليه-النبي أما  ،حياته
في غاية الفصاحة والبالغة والبيان وفي أعلى مستوى اإلتقان ال كلها آخر سورة نزلت أول سورة نزلت إلى 
  .-تبارك وتعالى- فهذا يدل على أنه من عند اهللا ،فرق بين أوله وآخره

جلست أنا وأخي لقد :  قال-ضي اهللا تعالى عنهر-ه دعن أبيه عن جروى اإلمام أحمد عن عمرو بن شعيب 
صلى اهللا عليه - أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول اهللا ،مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم

 فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها فكرهنا أن نفرق بينهم من أبوابه على باب -وسلم
 وجهه يرميهم بالتراب  مغضباً حتى احمر-صلى اهللا عليه وسلم-فخرج رسول اهللا  ،حتى ارتفعت أصواتهم

 ، باختالفهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، بهذا أهلكت األمم من قبلكم،مهالً يا قوم((: ويقول
 فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه ،نزل يكذب بعضه بعضاً إنما يصدق بعضه بعضاًإن القرآن لم ي
  .)٣())مهفردوه إلى عاِل

 قئ في وجهه حب أنه خرج كأنما فُوفي بعضها ، ورد بمعناها روايات أخرى ثابتة صحيحةهذه الرواية

 وذلك أن ،اًمذمومكان  الذي حصل  فالمقصود بمثل هذا الحديث أن هذا النقاش،يعني من الغضب)٤( الرمان
  يقابلهيعني فيما، ؟ألم يقل اهللا كذا:  وهذا يقول،؟األم يقل اهللا كذ: هذا يقولف ،ينزع آية وهذا ينزع آيةكان هذا 

ويقول  ]رىسورة الشو) ٣٠([ ؟}وما َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم{ :تعالىاهللا ل ألم يق: أن يقول األولك
رجع ما يقع لإلنسان هذا يأتي بآيات تُ ف]سورة النساء) ٧٨([ ؟}قُْل كُل من ِعنِد اللِّه{ :ألم يقل اهللا تعالى: اآلخر

 ]سورة النساء) ٧٩([ } ِمن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسكما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك{ : كقوله تعالىإلى نفسه

ع في مثل هذا ضرب بعض  وأنه بقضائه وقدره فيق-عز وجل- يأتي باآليات التي ترجع ذلك إلى اهللا وذاك
 تاآلفات التي وقع واحدة منه  وهذ،ن الجدال والنقاش والحوار محرماً ولهذا كان هذا النوع م،القرآن ببعض

من اآلفات التي دخلت على ف ،ذموماً المتكلمين مفيها طوائف أهل الكالم وهي أحد األسباب التي جعلت كالم
 فيقع بسبب ذلك من التفرق والتشكيك واالضطراب ما ، يضربون النصوص بعضها ببعض أهلهعلم الكالم أن
 وقد قال عمر  في اليوم الواحد عدة مرات،غيرتالواحد منهم يتلون وي جعل  وهذا الذي وقع لهم،اهللا به عليم

  .التنقلدينه عرضة للخصومات أكثر  من جعل: -رحمه اهللا-بن عبد العزيز 

                                                
نده صحيح على شرط س: "وقال في السلسلة الصحيحة) ٢١٨(وصححه األلباني في شرح الطحاوية برقم      ) ١٨١ص   / ٢ج  ) (٦٧٠٢(أخرجه أحمد    - 3

 ).٩٦ص /  ٤ج ) (١٥٢٢ (الشيخين

 ".حسن إسناد وهذا صحيح: "وقال فيه شعيب األرناؤوط) ١٩٥ص  / ٢ج ) (٦٨٤٥ ( أخرجه أحمد - 4
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 من  النقاش في الفقه مثالً كان أو،هم ال على ضرب القرآن بعضه ببعضكان الكالم على سبيل التفأما إذا 
 ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يتنازعون أو يتجادلون أو ،معرفة األحكام فهذا ال إشكال فيهأجل 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-غضب النبي  ولذلك  آيات تتعلق بالقدريتكلمون في 

صلى اهللا عليه -رت إلى رسول اهللا هج:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى أحمد عن عبد اهللا بن عمرو 
إنما هلكت األمم قبلكم ((:  فقالف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فإنا لجلوس إذ اختل يوماً-وسلم

  .)٥(م والنسائي ورواه مسل))باختالفهم في الكتاب

 إنكار على من يبادر إلى ]سورة النساء) ٨٣([ }وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن َأِو الْخَوِف َأذَاعواْ ِبِه{ :وقوله
  . فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد ال يكون لها صحة،األمور قبل تحققها

 بانتصار سمعواإذا   يعني]سورة النساء) ٨٣([} خَوِف َأذَاعواْ ِبِهَأِو الْ وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن{: قوله
 مقتلة وهزيمة وقعت أمكروه ك وإذا سمعوا بشيء ، أو بغنيمة أو بشيء يفرح أذاعوا به ونشروهالمسلمين

له أساس قد ال يكون  مع أن هذا األمر  أو نحو هذا أذاعوا-صلى اهللا عليه وسلم-وقعت في أصحاب النبي 
  وقد يكون ذلك صحيحاً لكنه ال يحسن إفشاؤه في الناس غير دقيقة وقد تكون المعلومات التي فيهالصحةمن 

إذا مثل هذه القضايا ؛ ألن على األقل أو أن ال يذكر في هذه المرحلة أن ال يذكرالمصلحة كأن تقتضي 
المطلوب  وب وفوضىفي اضطرار األمة تبقى وإن أم ف ويفشيها كل أحديتحدث بها كل أحدظهرت وصار 

رجع في ذلك إلى من يقدر المصالح ويستطيع أن يتحقق من هذه األمور ويعرف خلفيتها ووجهها ثم بعد يأن 
 اال حاجة إلى ذكره أمورفهناك  ،ليس كل ما يعلم يقال أصالًمعلوم أنه  و،به بما يصلح أن يتكلم مذلك يتكل
 يكون كسراً لقلوبهم وإضعافاً لعزائمهم فال يعان الشيطان  ومن األمور ما،ا في الناس وإشغالهم بهاوإفشائه
  .عليهم

صلى اهللا عليه -ن النبي  ع-رضي اهللا تعالى عنه- روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة وقد
  .)٦( وكذا رواه أبو داود في كتاب األدب من سننه))كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع((:  قال-وسلم

 نهى -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه- عن المغيرة بن شعبة وفي الصحيحين
  . أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت وال تدبر وال تبين)٧(عن قيل وقال

  .)٨())من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين((: وفي الصحيح

 المتفق على صحته حين بلغه أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-خطاب كر هاهنا حديث عمر بن الولنذ
 طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر -صلى اهللا عليه وسلم-

                                                
ص  / ٤ج ) (٢٦٦٦( باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف فـي القـرآن              -أخرجه مسلم في كتاب العلم       - 5

٢٠٥٣.( 
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 .طلب ما ال يستحقهالمسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو االمتناع من أداء حق لزمه أو 
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 ،اهللا أكبر:  فقلت))ال((:  فقال؟ أطلقت نساءك:مه فاستفه-صلى اهللا عليه وسلم-حتى استأذن على النبي 
  .)٩(لحديث بطولهوذكر ا

لم يطلق رسول اهللا :  فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي))ال((:  فقال؟أطلقتهن: وعند مسلم فقلت
وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن َأِو الْخَوِف َأذَاعواْ ِبِه ولَو { :ونزلت هذه اآلية ، نساءه-صلى اهللا عليه وسلم-

سِإلَى الر وهدالَّر هِلملَع مِر ِمنْهِلي اَألمِإلَى ُأووِل ومِمنْه تَنِبطُونَهسي فكنت أنا ]سورة النساء) ٨٣([ }ِذين 
  .)١٠(استنبطت ذلك األمر

ل يد ]سورة النساء) ٨٣([ }وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن َأِو الْخَوِف َأذَاعواْ ِبِه{ : هذه اآليةسبب نزولما ذكره من 
 كان يفعله أهل النفاق وقد يقع فيه غيرهم ممن لم تتهذب حيث ال يختص بالمنافقين  التصرفعلى أن ذلك

  طلق رسول اهللا :يبكون في المسجد ويقولون  الناسهذا الحدث حيث جلس، ومن أمثلة ذلك نفسه وتتروض

قعون مجيء يتوقبل ذلك كانوا  أحضرت الروم؟ وذلك أنهم:  نساءه فجاء عمر يسألهم-صلى اهللا عليه وسلم–
صلى -النبي لمحاربة   للمجيء إلى المدينةالرومون ب المنافقين إلى بالد الشام يستعينالروم؛ حيث ذهب بعض

 وكانوا -عند مدخلها–  المدينةالناحية الشمالية من إخوانهم بنوا مسجد الضرار فيبقية  و-اهللا عليه وسلم
 -صلى اهللا عليه وسلم- ويدلوهم على موقع النبي  لهم الطريقاحومن أجل أن يفت الروم قدومينتظرون 

 يسارعون في تلقي األخبار ونشرهاو جلسوا في المسجد يبكون ، والمقصود أن هؤالء المسلمينوأصحابه

  . قد طلق نساءه، وكان هذا تصرفاً غير صحيح-صلى اهللا عليه وسلم–بي حول ما إذا كان الن

ِإذْ تَلَقَّونَه ِبَألِْسنَِتكُم وتَقُولُون ِبَأفْواِهكُم ما لَيس لَكُم { : حيث قال تعالى عنهمفكقع في قصة اإلمثل ذلك ما وو
ِظيماللَِّه ع ِعند وهنًا ويه ونَهبستَحو فقد كان هذا األمر يقع على ألسن  ]سورة النــور) ١٥([ }ِبِه ِعلْم

 نسان اإلسماع  يكون ذاكهو ،ارعتهم لنقله وإفشائهمس وذلك من شدة ،الصحابة قبل أن يقع على أسماعهم

، وقبل تهال يسارع في نشر الكالم قبل أن يتحقق من صح ينبغي عليه أاإلنسان وهذا خطأ، ف يريد النشرالذي
خاصة ما و ولو كان ذلك بدافع الغيرة، ؟ نشره أم الوهل المصلحة تقتضي، ؟أم الز له نشره هل يجوالنظر 

موت الغيرة في النفوس ما يتعلق بآفات وفواحش؛ ألن ذلك يؤدي إلى ممرض القلوب تعلق بتفصيالت يت
 إلى ،مألوفاً وتجترئ عليه كثير من النفوس وتذهب هيبتهصير ب ما فيها من الحساسية تجاه المنكر فياوذه

  .لذين وقعوا في شيء من ذلك اهللا تعالى اهذا ذم ول-عز وجل-غير ذلك من المفاسد التي ال يحصيها إال اهللا 

استنبط :  ويقال،يستخرجونه ويستعملونه من معادنه: أي ]سورة النساء) ٨٣([ }يستَنِبطُونَه{ :ومعنى قوله
  .الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها

رضي اهللا -طلحة عن ابن عباس قال علي بن أبي  ]سورة النساء) ٨٣([ }الَتَّبعتُم الشَّيطَان ِإالَّ قَِليالً{ :وقوله
  .يعني المؤمنين: -ماتعالى عنه

                                                
 باب في اإليـالء واعتـزال النـساء     -ق ومسلم في كتاب الطال) ٤٦ص  / ١ج ) (٨٩(باب التناوب في العلم     -أخرجه البخاري في كتاب العلم       - 9

 ).١١٠٥ص  / ٢ج ) (١٤٧٩ (]سورة التحريم) ٤([ }وِإن تَظَاهرا علَيِه{: ىوتخييرهن وقوله تعال

ج ) (١٤٧٩ (]سورة التحريم ) ٤([ }وِإن تَظَاهرا علَيهِ  {: ى باب في اإليالء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعال        -أخرجه مسلم في كتاب الطالق       - 10
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والَ { :وهو كقوله تعالى "يعني المؤمنين": -رضي اهللا عنهما– يقول ابن عباس }ِإالَّ قَِليالً{: في قوله تعالى
شَاِكِرين مهَأكْثَر خْلَ{: وكقوله ]سورة األعراف) ١٧([ }تَِجدالْم مِمنْه كادِإالَّ ِعبوكقوله ]سورة الحجر) ٤٠([ }ِصين :

}ْؤِمِنينالْم نواهللا تعالى أعلم،ظاهر في معنى اآلية متبادر وهذا وجه و]سورة سبأ) ٢٠([ }ِإلَّا فَِريقًا م .  

تباعاً قليالًً الوال فضل اهللا عليكم ورحمته التبعتم الشيطان إال و:  أن يقال أيضاً وهو منهاً قريبىوتحتمل معن
أي إما أن يكون نشر األخبار أو في غيرها، باب   سواء فيعتموه في غالب األمور إال ما قل يعني اتب،منكم

 في إالالتبعتم الشيطان يكون إما أن  و-عز وجل- يسلمون من ذلك ممن يسلمه اهللا  الذينمن األفرادإال قليالً 
  .عتموه في عامة أحوالكم إال ما قل يعني اتب،من المفرداتقليل 

ولَا { : في قوله تعالى فالعرب يعبرون عن العدم أحياناً بالقلة كما قلنا،بمعنى العدم أن تكون القلة هنا كنويم
 -على أحد االحتماالت في معناها-أي ال يأتون البأس أصالً  ]سورة األحزاب) ١٨([ }يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا

  وهذا،ع الخبرِذيعني إال قليالً منهم لم ي ]سورة النساء) ٨٣([ }يطَان ِإالَّ قَِليالًالَتَّبعتُم الشَّ{ : أن يكون قولهويحتمل

  . واهللا تعالى أعلم، وإن قال به بعض األئمة إال أنه بعيداألخير

 .، والحمد هللا رب العالمين أجمعينعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وصلى اهللا
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )23(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْـسك وحـرِض          فَقَاِتْل  { :في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُـن  * الْمْؤِمِنين عسى اللّه َأن يكُفَّ بْأس الَِّذين كَفَرواْ واللّه َأشَد بْأسا وَأشَد تَنِكيالً         

     شَفَاع شْفَعن يما ونْهم نَِصيب ِقيتًالَّهٍء ملَى كُلِّ شَيع اللّه كَانا ونْهِكفٌْل م كُن لَّهَئةً ييٍة * ةً ستُم ِبتَِحيييِإذَا حو
 ِإلَـى يـوِم     اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو لَيجمعـنَّكُم      * فَحيواْ ِبَأحسن ِمنْها َأو ردوها ِإن اللّه كَان علَى كُلِّ شَيٍء حِسيبا           

   ]سورة النساء) 87-84([ }الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه ومن َأصدقُ ِمن اللِّه حِديثًا

 ومن نكل عنه فال عليـه  ، أن يباشر القتال بنفسه-صلى اهللا عليه وسلم  - اً عبده ورسوله محمد   يأمر تعالى 
  .]رة النساءسو) 84([ }الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك{ : ولهذا قال؛منه

 عن الرجل يلقـى  -رضي اهللا تعالى عنه-سألت البراء بن عازب  :  إسحاق قال   حاتم عن أبي   روى ابن أبي  

قـد   :قال ]سورة البقرة ) 195([ ؟}والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ    { :مائة من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول اهللا       
 }فْسك وحـرِض الْمـْؤِمِنين  فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَ{ :-عليه وسلمصلى اهللا -قال اهللا تعالى لنبيه   

  .]سورة النساء) 84([

الرجـل   :قلت للبراء : ورواه اإلمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال               
صـلى اهللا عليـه     - هال؛ ألن اهللا بعث رسـول     :  قال ؟يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة        

  .إنما ذلك في النفقة ]سورة النساء) 84([ }فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك{ : وقال-وسلم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا ،بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الفاء في  كون ت يحتمل أن  ]سورة النساء ) 84([ }قَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك       فَ{ :-تبارك وتعالى -فقوله  

ومن يقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّـِه فَيقْتَـْل َأو يغِْلـب           { : اآلية الرابعة والسبعين من السورة هكذا      إلىة  عائداآلية  هذه  
  .]سورة النساء) 84([ }فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك{ ]سورة النساء) 74([ }فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما

عـز  -إذا كان األمر كذلك من عدم طاعة المنافقين وما ذكر اهللا         " هو   بمحذوفاً   متعلق  الكالم كونيويحتمل أن   
طَاعةٌ فَِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك     { :نافقين أنهم يقولون  ذكر اهللا عن الم    حيث   ،" عنهم قبلها فقاتل في سبيل اهللا      -وجل

  تُونيبا يم كْتُبي اللّهالَِّذي تَقُوُل و رغَي منْهتَ طَآِئفَةٌ ميفإذا كان األمر على ما  ، إلى آخره]سورة النساء) 81([ }ب
للِّه وكَفَـى ِباللّـِه     فََأعِرض عنْهم وتَوكَّْل علَى ا    { :اهللا قال ألن   ]سورة النساء ) 84([ }فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّهِ   { ذكر

سـورة  ) 84([ }فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك وحرِض الْمـْؤِمِنين          { : ثم قال  ]سورة النساء ) 81([ }وِكيالً
وما لَكُم الَ تُقَاِتلُون ِفـي      { : في اآلية الخامسة والسبعين هكذا     الكالم متعلقاً بقوله قبلُ   ويحتمل أن يكون    ،  ]النساء
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  إلـى آخـره    ]سورة النساء ) 75([ }سِبيِل اللِّه والْمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُون ربنَا         

  .واهللا تعالى أعلم ]سورة النساء) 84([ }فْسك نَفَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ{

أمـره أن يباشـر   ": -رحمه اهللا- يقول الحافظ ابن كثير ]سورة النساء) 84([} الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك  { :وقوله تعالى 
ا  به فـي هـذ  -عز وجل- يعني أنت مأمور بالقيام بما تعبدك اهللا   " ومن نكل عنه فال عليه منه      ،القتال بنفسه 

عـز  - كمـا وصـف اهللا       ،ل كثير منهم عنه   والً وال حفيظاً وال وكيالً على الناس حيث نكَ        ئ ولست مس  ،الباب
يا َأيها الَِّذين آمنُـواْ علَـيكُم       {: -تبارك وتعالى -وهذا قد يشبه من بعض الوجوه قوله        ،   حال المنافقين  -وجل

عـز  -أن المؤمن إذا كان على طاعـة اهللا         : أي ]سورة المائدة ) 105([ }ديتُم من ضلَّ ِإذَا اهتَ    َأنفُسكُم الَ يضركُم  
 -عز وجل -فإنه ال يضره نكول الناكلين ولو كانوا من أقرب األقربين فما عليك إال أن تقوم بحق اهللا                   -وجل

  وأما كفر من كفر وإعراض من أعرض فذلك إنما يضر صاحبه وال يـضرك              ،هذا هو القدر الذي تعلق بك     و

  .شيئاً

 والقبول  -تبارك وتعالى -الذين هم أهل لالستجابة هللا      أي   ]سورة النساء ) 84([ }وحرِض الْمْؤِمِنين { :تعالىيقول  
  .عنه

سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة مـن العـدو     " :عن أبي إسحاق قال   ابن أبي حاتم     رواية  ذكر ثم
فَقَاِتْل { :ر له هذه اآلية   فذك ]سورة البقرة ) 195([ ؟}قُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ   والَ تُلْ { :فيقاتل أيكون ممن يقول اهللا    

لو  أنه  بذكر اآلية جواباً لسؤالهيقصدو ]سورة النساء) 84([ }وحرِض الْمْؤِمِنين  الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك   ِفي سِبيِل اللّهِ  
صـلى اهللا عليـه     - عليه وأن النبـي      -عز وجل -قام بحق اهللا     ه يكون قد  فإنلم يخرج معه أحد فقاتلهم وحده       

 في كتـاب  -صلى اهللا عليه وسلم -في قصة الحديبية أن النبي      وقد جاء    -تبارك وتعالى - سينصره اهللا    -وسلم
 إليكم إال وحده ألظفـره      وأنه قد أقسم أنه لو لم يسر      : حاطب الذي كتبه للمشركين أنه كان مما قال لهم حاطب         

  .اهللا بكم

في هذا األثر عن البراء      ]سورة النساء ) 84([ } الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك    فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّهِ   {: قوله من ذكر    فالمقصود
  . أن ذلك ال يكون من اإللقاء باليد إلى التهلكة-رضي اهللا تعالى عنه-

ن أهو ممـن ألقـى      الرجل يحمل على المشركي    :قلت للبراء : عن أبي إسحاق قال   ذكر رواية اإلمام أحمد     ثم  
 : تلـك اآليـة     قال في  -عز وجل -ألن اهللا   ؛  "إنما ذلك في النفقة   " : في جوابه   قال فكان مما بيده إلى التهلكة؟    

أيـوب  وقد مـضى قـول أبـي     ]سورة البقـرة ) 195([ }وَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ  {
يلقي بيـده   : وليس عليه درع فقالوا    حاسراً    لما خرج رجل إلى المشركين     -رضي اهللا تعالى عنه   -األنصاري  
 بعـد أن أعـز اهللا دينـه          وذلك أنهم  -مرضي اهللا تعالى عنه   -األنصار  بذلك    المراد  أن  فبين لهم  ،إلى التهلكة 

 أهـل زرع    ناها حيث كانوا   إلى أموالنا فأصلح   لو رجعنا : وأظهره وكثر الداخلون في اإلسالم قالوا فيما بينهم       
) 195([ } سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ       وَأنِفقُواْ ِفي { :-عز وجل -فأنزل اهللا   ا زروعهم،   قد أهملو و

  .]سورة البقرة
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 أوشك العـدو أن يظفـر بكـم    نكم إن منعتم النفقة عن المجاهدين في سبيل اهللا إ: وقال ابن عباس في تفسيرها    
 النفقة عن الجهاد في سبيل اهللا ألقيـتم بأيـديكم       بمعنى أنكم إن منعتم    ،اويقوى عليكم فيأخذ ما في أيديكم وتغلبو      

  . وظفره فيأخذ ما في أيديكم ويقتلكم لما يحصل من قوة العدوإلى التهلكة

ـ  التي وردت إنما هـي        وهذه اآلثار  ،لنفقةذلك في ا  أي أن    إيراد هذه اآلية هنا   جه  وهو  فالمقصود أن هذا     ي ف
ألن  ؛ ذلـك في إشكالال لكن  هذه المخاطرة كبيرة جداً وقد تكون  فيه مخاطرة اإلقدام في قتال العدو على وجه     

  أنـه  بمعنى،اإلنسان في نفسه ما ال يسعه في غيره يسعالقاعدة أنه    و ،بيد عدوه  في تلك الحال إنما يكون       القتل

 فال يجوز أن يغرر بهم وأن يركب بهـم األهـوال             أو نحو ذلك   كتيبةمن الجيش ك  عه مجموعة   لو كان قائداً م   
ولو كانت نـسبة   ر لوحده على العدو ويدخل في الصف      ي له أن يغ    اإلنسان بنفسه   لكن ،والمخاطر فهذا ال يسعه   

 فهذا غير هـذا  ،نفسهفرق بين هذا وبين من يكون قتله بيد  و،مائة بالمائة تصل إلى   بيد عدوه  القتلوقوعه في   

 بهـا أن  يـراد  إنما  فكل األدلة التي يستدل بها المجيز على أن يقدم اإلنسان على قتل نفسه نكاية بالعدو              ولذلك

 ولـذلك   ، القتل بيد نفسه إطالقـاً     جواز أن يكون  دليل واحد على     ال يوجد إذ   ؛يكون قتله بيد عدوه ال بيد نفسه      
 نكاية بالعـدو؛   بيده ولو كان في ذلك  عمل يكون فيه قاتالً لنفسه     دم على نسان أن يق  ال يجوز لإل  : يقاليمكن أن   

 }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما       { :-عز وجل -عموم قول اهللا    ل و ،ألن اإلنسان ال يملك نفسه أصالً     

اإلنسان ال يقدم على شيء ال يكون مرضياً        ف ،الغاية ال تبرر الوسيلة   إن  : ألن القاعدة تقول   و ]سورة النساء ) 29([
  . واهللا أعلم،ال يمكن لإلنسان أن يستدركف وإنما هي نفس واحدة إذا ذهبت -تبارك وتعالى-هللا 

   كما قال لهـم    ،على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده     : أي ]سورة النساء ) 84([ }وحرِض الْمْؤِمِنين { :وقوله

  .)1())قوموا إلى جنة عرضها السماوات واألرض((: م بدر وهو يسوي الصفوف يو-ملصلى اهللا عليه وس-

رضـي اهللا  - فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبـي هريـرة   ، في الترغيب في ذلك   كثيرة وقد وردت أحاديث  
من آمن باهللا ورسوله وأقـام الـصالة وآتـى    ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-تعالى عنه 
 هاجر في سبيل اهللا أو جلس في أرضه التي ولـد           ،خله الجنة رمضان كان حقاً على اهللا أن يد       امالزكاة وص 

إن في الجنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهـدين     ((:  فقال ؟ أفال نبشر الناس بذلك    ،يا رسول اهللا  :  قالوا ))فيها
لوه الفردوس فإنه وسط الجنة      فإذا سألتم اهللا فاسأ    ،في سبيل اهللا بين كل درجتين كما بين السماء واألرض         

 من حديث عبـادة ومعـاذ وأبـي         وروي )2()) وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة       ،وأعلى الجنة 
  . نحو ذلك-مرضي اهللا تعالى عنه-الدرداء 

يـا أبـا    ((:  قـال  -صلى اهللا عليه وسلم   - أن رسول اهللا     -رضي اهللا تعالى عنه   - الخدري   وعن أبي سعيد  
 ))اً وجبت له الجنـة     رسوالً ونبي  -صلى اهللا عليه وسلم   -محمد  باهللا رباً وباإلسالم ديناً و     من رضي ب   ،سعيد

: -صلى اهللا عليه وسلم   -ل اهللا   فعل ثم قال رسو   ، ف  يا رسول اهللا   عدها علي أ: فعجب لها أبو سعيد فقال    : قال

                                                
 ).1509ص  / 3ج ) (1901(باب ثبوت الجنة للشهيد  -أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 1

 ).1028ص  / 3ج ) (2637(يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي  باب درجات المجاهدين في سبيل اهللا -ه البخاري في كتاب الجهاد والسير أخرج - 2
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وما : قال) )لسماء واألرض ئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين ا          اوأخرى يرفع اهللا العبد بها م     ((
  .)3( رواه مسلم))الجهاد في سبيل اهللا( (: قال،هي يا رسول اهللا

بتحريضك إياهم على القتال تنبعـث  : أي ]سورة النساء ) 84([ }عسى اللّه َأن يكُفَّ بْأس الَِّذين كَفَرواْ      { :وقوله
  .ومقاومتهم ومصابرتهممهم على مناجزة األعداء ومدافعتهم عن حوزة اإلسالم وأهله مه

 نتيجة وأثر من آثار هذه الفريضة       ههذ ]سورة النساء ) 84([ }فَّ بْأس الَِّذين كَفَرواْ   عسى اللّه َأن يكُ   { :قوله تعالى 
رضـي  - كما جاء عن ابن عباس وغيره        ، من اهللا واجبة   "عسى" و ، على عباده  -عز وجل -التي فرضها اهللا    

 وإنما يقع الترجي ممن ال      ، أنها للترجي  "عسى"فاألصل في كالم العرب في معنى        وإال ، وهذه قاعدة  -اهللا عنه 
عـسى أن  : قولفي ،ل وقوعهمؤلكنه ي و يترجى حصول الشيء وال يدري هل يقع أو ال يقع       فهو ،يعلم العواقب 
علـم   فـاهللا ي  فـي كالمـه  }عسى{: -عز وجل-إذا قال اهللا أما  لك، ونحو ذ  ، عسى أن يقدم زيد    ،ينزل المطر 

عسى اللَّه َأن   { :-عز وجل -كما قال اهللا     ما بعد عسى متحققاً      يكون ولذلك   ؛يعلم ما كان وما يكون    و ،العواقب
 وصـارت بيـنهم    حيث أسلمواوهذا قد تحقق ]سورة الممتحنة) 7([ }يجعَل بينَكُم وبين الَِّذين عاديتُم منْهم مودةً  

بعـد  لقي ذا الخمار وهو عائد من اليمن     كان أول من قاتل أهل الردة لما         - اهللا عنه  رضي– أبو سفيان ف ،مودة
عسى اللّـه َأن يكُـفَّ   { :فقوله ولذلك ؛ من اهللا واجبة "عسى" فالحاصل أن    ،-صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  وفاة  

 بأسهم كفَّ نتج عن ذلك أن ي-عز وجل -  نكم إن جاهدتم أعداء اهللا    إ: أي ]سورة النساء ) 84([ }بْأس الَِّذين كَفَرواْ  
  . وهذا أمر يدركه كل أحد، وال يحصل مقصودهممدفعون عنكيو

له نظائر من حيث المعنى من جهـة       ]سورة النساء ) 84([ }عسى اللّه َأن يكُفَّ بْأس الَِّذين كَفَرواْ      {:  تعالى قولهو
قَد يعلَـم اللَّـه   { : ومن ذلك قوله تعالى، وإن كان أصل معناها الترجي من اهللا واجبة   "عسى"أن  ما ذكرت من    
 ِمنكُم ِقينوعفي األصل إذا دخلت على المضارع فإنها للتقليل لكنها إذا جاءت            "قد"فـ ]سورة األحزاب ) 18([ }الْم 
 وقوله  ]سورة األحزاب ) 18([ }معوِقين ِمنكُم قَد يعلَم اللَّه الْ   { : فقوله تعالى  ، فهي للتحقيق  -عز وجل -في كالم اهللا    

 وبعـض أهـل العلـم    ،يعني أن ذلك متحقق وليس للتقليل ]سورة النــور ) 64([ }قَد يعلَم ما َأنتُم علَيهِ    { :تعالى
األمـر الـذي    من عادة العظماء أنهم قد يخرجون إن هذا جرى على طريقة العرب في الكالم وذلك أن       : يقول
عسى أن نأمر لـك بكـذا   :  ويقولون، قد ننجز لك ما أردت: فيقولون مثالً،حقق عندهم بمثل هذه الصيغةهو م 
يفهم السامع أن ذلك من قبيل      لذلك   و ؛ لكنه يخرجه هذا المخرج    يقصد الجزم والتحقيق ال الترجي     مع أنه    ،وكذا

  . واهللا أعلم،الوعد المحقق

هو قادر عليهم في الدنيا وفي اآلخـرة  : أي ]سورة النساء) 84([ }َأشَد تَنِكيالًواللّه َأشَد بْأسا و   { :وقوله تعالى 
  .]سورة محمد) 4([ اآلية }عضكُم ِببعٍضذَِلك ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمنْهم ولَِكن لِّيبلُو ب{ :كما قال تعالى

من سعى في أمـر فترتـب       : أي ]سورة النساء ) 85([ }ه نَِصيب منْها  من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَّ     { :وقوله
يكون : أي ]سورة النساء) 85([ }ومن يشْفَع شَفَاعةً سيَئةً يكُن لَّه ِكفٌْل منْها{ عليه خير كان له نصيب من ذلك   

                                                
 ).1501ص  / 3ج ) (1884 (باب بيان ما أعده اهللا تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات -أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 3
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صـلى اهللا عليـه     -بـي   عليه وزر من ذلك األمر الذي ترتب على سعيه ونيته كما ثبت في الصحيح أن الن               
  .)4())جروا ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاءؤاشفعوا ت((:  قال-وسلم

بـين   -جـل وعـال   - قفر ]سورة النساء ) 85([} ومن يشْفَع شَفَاعةً سيَئةً يكُن لَّه ِكفٌْل منْها       { : تعالى قولهفي  
 ،ئةجانب الشفاعة الـسي في شفاعة الحسنة والكفل  فجعل النصيب في جانب ال  ، والشفاعة السيئة  الشفاعة الحسنة 

 عـز -سن كمـا قـال اهللا       قد يستعمل الكفل أيضاً في جانب الح      نصيب والكفل متقاربان في المعنى ف     مع أن ال  

 ،الكفل ال يختص بالسوء أو المعصية أو الذنب أو اإلثم         ف ]سورة الحديد ) 28([ }يْؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتهِ   { :-وجل
 ثم عقب هـذا بالنـصيب   -الحسنة والسيئة- األمرين -عز وجل- لكن لما ذكر اهللا     ،إنما يكون في هذا وهذا    و

 -رحمـه اهللا  -كما يقول الحافظ ابن القـيم         والكلفة  الحمل  يستعمل في جانب   الكفلأشعر ذلك أن    وهذا بالكفل   

فيكون الكفل أقرب إلـى الحمـل    ،وأن النصيب هو ما يعمل له اإلنسان وينصب له ويطلبه ليحصله ويظفر به  
بـين الكفـل   التفريـق  ى هذا يمكـن   وعل،والنصيب مما يطلبه اإلنسان ويعمل له ويكدح حتى يحصله    ،  الثقيل

  .بهذه الطريقةوالنصيب 

) 85([ } لَّه ِكفٌْل منْهامن يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَّه نَِصيب منْها ومن يشْفَع شَفَاعةً سيَئةً يكُن        { :يقول تعالى 

 ، ثم يأتي آخر فيكون شـفعاً      ،اًمنفرد الشفاعة من الشفع، والشفع عكس الوتر فالواحد يكون وتراً            ]سورة النساء 
 ،ليتوصـل بـه إلـى المطلـوب       ونحوه  بذل جاهه   ب وذلك   اجتهوحفي تحصيل مطلوبه    لمنفرد  مقوياً ل ويكون  

  .يشفع لهل بغيره فاإلنسان المنفرد بحاجته يتقوى

 بمعنى أن الشافع ،ال ظلم فيها وال عدوان وال توصل إلى محرم بحال من األحوال       والشفاعة الحسنة هي التي     
توصـل   وال ي،ال يتقدم على أحد وال يحصل ما ال يـستحق  وال يستحوذ على حق أحد و      أحداًال يظلم بشفاعته    

  .شيء مما ذكرها كان فيما هي  وأما الشفاعة السيئة ف، بطريق المعصيةإلى المطلوب

  .نزلت هذه اآلية في شفاعات الناس بعضهم لبعض: وقال مجاهد بن جبر

وعطـاء   -مـا رضي اهللا عنه- قال ابن عباس ]سورة النساء) 85([ }وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيٍء مِقيتًا  { :وقوله
  .حسيباً:  وفي رواية عنه،شهيداً:  وقال مجاهد،حفيظاً:  أي}مقيتاً{ :وعطية وقتادة ومطر الوراق

 : وقـال بعـضهم  -مرضي اهللا تعـالى عـنه  - وكل واحد منها قال به طائفة من السلف ،هذه المعاني متقاربة  

 وهذا رجحه كبير المفـسرين ابـن جريـر          ،مقتدراً:  أي ]سورة النساء ) 85([ }وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيٍء مِقيتًا     {
 ذلـك   على كل حال تفسير   قوته، و قيت هو الذي يعطي كل إنسان       الم:  يقول  وبعضهم -رحمه اهللا -   الطبري  

 هو القائم على كل نفس      -عز وجل -واهللا  ،   كل ذلك متقارب   ، أو مقتدر أو حسيب    بأن اهللا على كل شيء حفيظ     
  ولذلك كـان   -سبحانه وتعالى -على خلقه بآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وهو المقيم لغيره         بما كسبت وهو القائم     

  .]سورة النساء) 85([ }وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيٍء مِقيتًا{ : مما يدخل في قوله سبحانهالحفيظ والحسيبمعنى 

إذا سلم علـيكم المـسلم      : أي ]سورة النساء ) 86([ }وِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيواْ ِبَأحسن ِمنْها َأو ردوها       { :وقوله
  . فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، مما سلمفردوا عليه أفضل

                                                
  ).520ص  / 2ج ) (1365( باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها  -زكاة أخرجه البخاري في كتاب ال - 4
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 أن رجالً جاء -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين 

 ثـم جـاء   ))عشر(: ( فقال، فرد عليه ثم جلس،السالم عليكم:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم   -إلى رسول اهللا    
 ثـم جـاء آخـر    ))عشرون((:  فقال، فرد عليه ثم جلس،السالم عليكم ورحمة اهللا يا رسول اهللا: ر فقال آخ

 وكذا رواه أبو داود وأخرجه      ))ثالثون((:  فرد عليه ثم جلس فقال     ،وبركاتهاهللا  السالم عليكم ورحمة    : فقال
  .)5(حسن غريب من هذا الوجه:  ثم قال الترمذي،الترمذي والنسائي والبزار

 اإلجمـاع   وقد نقل بعض أهل العلـم     ، وأما الزيادة فهي مستحبة    لسالم، نص صريح في وجوب رد ا      هذه اآلية 
  .على هذا

 والنكرة في سـياق     ،نكرة في سياق الشرط   " تحية"لفظ   ]سورة النساء ) 86([ }وِإذَا حييتُم ِبتَِحيةٍ  { : تعالى قولهفي  
ـ    و ،هسالم أو غير  ت التحية بال  ء كان وافيدخل فيها كل تحية س     ،الشرط تفيد العموم   ـ  مع أن المشروع ه ء دو الب

قيل لها تحية    ف أحياك اهللا  :كان الناس يقولون  قد   و ،أول اللقاء  في    هي ما يقال   التحية في األصل  إال أن    ،بالسالم
: هم فبـدالً مـن قـول   سالم بما هو أعظم من هذه التحية     جاء اإل ف ،بطول الحياة  أنها دعاء له     أي ،بهذا االعتبار 

قائل السالم علـيكم  ف ، وهي أبلغ في المعنى بال شك  ،سالم تحية أهل الجنة وتحية المالئكة      علمهم اإل  ،أحياك اهللا 
أن معنـى الـسالمة     ذلـك   و ؛ لهم بالسالمة أيـضاً    ة ودعو  فيكون ذلك أمنة لهم منه     ، السالم ى من لقي  يلقي عل 

أحياك : قول القائل بخالف   وهي   ، هذه اللفظة  المعاني التي تدخل في    إلى غير ذلك من       هذه التحية،  مضمن في 
ـ (( : قال؟ من شر الناس-عليه الصالة والسالم– لما سئل النبي وفي الحديث ، فقد تكون الحياة شراً له     ،اهللا ن م

 أطـال  :ال له كأن يق ،لذلك ال يدعى لإلنسان بطول الحياة إال مقروناً بحسن العمل          )6())طال عمره وساء عمله   
  :يقول لبيد ، كان اإلمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر وقد،طاعتهاهللا بقاءك على 

ـ  ا ــ ــل أن يعيـ ــرء يأمـ   لمـ

  تفنـــي بـــشاشته ويبقـــى  
  

   ـش وطـول عـيٍش قـد يـضره          

  عـــد حلـــو العـــيش مـــره
  

  :أن يدعى له بها كما قال القائل فال يريد ،من الحياةبعض الناس قد يمل و

ــتريه  ــاع فأشـ ــوت يبـ   أال مـ

  س حــرنفــالمهــيمن جــزى اهللا  

ــوقاً ــت ش ــرا قل ــصرت قب   إذا أب
   

ــه     ــر في ــيش ال خي ــذا الع   فه

ــه   ــى أخي ــاة عل ــصدق بالوف   ت

ــا ليتنــ  ــه يأال ي ــسيت في    أم
  

 فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع       :-مرضي اهللا تعالى عنه   -وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف          
الم وال يزادون بل يرد عليهم بما ثبت في         ون بالس ءبد فأما أهل الذمة فال ي     ،ما قال  في السالم رد عليه مثل    

                                                
 ل السالمضذكر في ف ما باب –والترمذي في كتاب االستئذان     ) 516ص   / 4ج  ) (5197(اب كيف السالم     ب -أخرجه أبو داود في كتاب األدب        - 5

 ).2710(ي صحيح الترغيب والترهيب برقم وصححه األلباني ف) 439ص  / 4ج ) (19962(وأحمد ) 52ص  / 5ج ) (2689(

وأحمد ) 566ص  / 4ج ) (2330 (22ما جاء في طول العمر للمؤمن  باب -صلى اهللا عليه وسلم-الزهد عن رسول اهللا أخرجه الترمذي في كتاب  - 6
 .)3297(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) 398ص  / 2ج ) (2742(والدارمي ) 40ص  / 5ج ) (20431(
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إذا سلم  ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   - أن رسول اهللا     -مارضي اهللا تعالى عنه   -الصحيحين عن ابن عمر     
  .)7())وعليك:  فقل،السام عليك:  فإنما يقول أحدهم،عليكم اليهود

ال ((:  قال-ى اهللا عليه وسلمصل-أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة       
  .)8()) وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهوا اليهود والنصارى بالسالمءتبد

قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة 
 أفـال  ،نة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحـابوا    والذي نفسي بيده ال تدخلوا الج     ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -

  .)9()) أفشوا السالم بينكم،أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم

ن  وتـضم ،إخبار بتوحيده وتفرده باإللهية لجميع المخلوقات ]سورة النساء) 87([ }اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو    { :وقوله
:  فقولـه  ،ة للقسم وهذه الالم موطئ   ]سورة النساء ) 87([ }ِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيهِ    لَيجمعنَّكُم ِإلَى يو  { :قسماً لقوله 

}    وِإالَّ ه ال ِإلَه خبر وقسم أنه سيجمع األولين واآلخرين في صعيد واحد فيجـازي            ]سورة النساء ) 87([ }اللّه 

  .كل عامل بعمله

يحتمل أن يكون المعنى ليجمعـنكم إلـى حـساب يـوم        ]سورة النساء ) 87([ }لَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيامةِ   { :قوله
معلـوم أن   و،"فـي "مضمن معنـى  " إلى"ليجمعنكم في يوم القيامة بمعنى أن  المعنى ويحتمل أن يكون     ،القيامة

سـورة  ) 87([ }مـةِ لَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيا   { : أن قوله   يعني ،إنها زائدة :  وبعضهم يقول  ،حروف الجر تتناوب  
  . ال حاجة إليه المعنى األخير وهذا، ليجمعنكم يوم القيامةأي ]النساء

فـي   ال ريب     ليجمعنكم إلى يومٍ    أي ،يحتمل أن يرجع إلى يوم القيامة      ]سورة النساء ) 87([ }الَ ريب ِفيهِ  { :وقوله
في ذلك الجمع الذي سـيكون فـي      ال ريب    أي ، ليجمعنكم جمعاً ال ريب فيه      ويحتمل أن يكون المعنى    ،وقوعه

 ،أي أن الضمير يرجع إلـى الجمـع        -رحمه اهللا - وهذا المعنى الثاني هو الذي اختاره ابن جرير          ،ذلك اليوم 
 ال لَّ كذلك أن هذا الجمع والحـشر   د و ، وقد دل القرآن على أن يوم القيامة ال ريب فيه          ،واآلية تحتمل المعنيين  

والقرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة علـى المعـاني   جمع الناس وحشرهم، قرآن على تأكيد ال دلَّو ،ريب فيه 
 - كل واحد منها قد دل عليه القرآن       ويكون- والضمير المبهم الذي يحتمل عوده إلى أكثر من موضع           ،الكثيرة

 ،يه أيضاً  فيوم القيامة ال ريب فيه وجمع الناس وحشرهم في ذلك اليوم ال ريب ف              ،يمكن أن يحمل عليها جميعاً    
  .واهللا أعلم

ال أحد أصدق منه في حديثـه وخبـره         : أي ]سورة النساء ) 87([ }ومن َأصدقُ ِمن اللِّه حِديثًا    { :وقوله تعالى 
  .سواه فال إله إال هو وال رب ،ووعده ووعيده

                                                
باب النهي  -ومسلم في كتاب السالم ) 2309ص  / 5ج ) (5902(باب كيف الرد على أهل الذمة بالسالم  -أخرجه البخاري في كتاب االستئذان  - 7

 ).1706ص  / 4ج ) (2164 (عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم

والترمذي في كتاب السير ) 1707ص  / 4ج ) (2167 (تاب بالسالم وكيف يرد عليهمالنهي عن ابتداء أهل الك باب –أخرجه مسلم في كتاب السالم  - 8
 ).266ص  / 2ج ) (7606(وأحمد ) 154ص  / 4ج ) (1602 (ما جاء في التسليم على أهل الكتاب باب –

) 54 (يمان وأن إفشاء السالم سبب لحصولهاباب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون وأن محبة المؤمنين من اإل -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان  - 9

 ).74ص  / 1ج (
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )24(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

م ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن واللّه َأركَسهم ِبما فَما لَكُ{ :في تفسير قوله تعالى -تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 
ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ * كَسبواْ َأتُِريدون َأن تَهدواْ من َأضلَّ اللّه ومن يضِلِل اللّه فَلَن تَِجد لَه سِبيالً

ماء فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهوس اءفَتَكُونُونِليثُ   َأويح ماقْتُلُوهو ماْ فَخُذُوهلَّوِبيِل اللِّه فَِإن تَوواْ ِفي ساِجرهي تَّىح
وكُم ءِإالَّ الَِّذين يِصلُون ِإلَى قَوٍم بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ َأو جآ* وجدتَّموهم والَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهم وِليا والَ نَِصيرا

 فَلَم لُوكُمتَزفَِإِن اع فَلَقَاتَلُوكُم كُملَيع ملَّطَهلَس شَاء اللّه لَوو مهمقَاِتلُواْ قَوي َأو قَاِتلُوكُمَأن ي مهوردتْ صِصرح
س ِهملَيع لَكُم َل اللّهعا جفَم لَمالس كُماْ ِإلَيَألْقَوو قَاِتلُوكُمنُواْ * ِبيالًيْأميو نُوكُمْأمَأن ي ونِريدي آخَِرين ونتَِجدس

 مفَخُذُوه مهِدياْ َأيكُفُّويو لَمالس كُملْقُواْ ِإلَييو تَِزلُوكُمعي ا فَِإن لَّمواْ ِفِيهِكساْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرودا ركُلَّ م مهمقَو
 ماقْتُلُوهِبينًاولْطَانًا مس ِهملَيع لْنَا لَكُمعج لَِئكُمُأوو موهثُ ِثِقفْتُميسورة النساء) 91-88([} ح[.  

لف في سبب ذلك فروى اإلمام  واختُ،يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختالفهم في المنافقين على قولين
حد فرجع  خرج إلى ُأ-صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا أن رسو -رضي اهللا تعالى عنه-أحمد عن زيد بن ثابت 

 ،نقتلهم:  فرقة تقول، فيهم فرقتين-صلى اهللا عليه وسلم- فكان أصحاب رسول اهللا ،ناس خرجوا معه
صلى اهللا -فقال رسول اهللا  ]سورة النساء) 88([ }فَما لَكُم ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن{ : فأنزل اهللا،ال: وفرقة تقول

  .]أخرجاه في الصحيحين[ )) وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد،إنها طيبة((: -ه وسلمعلي

 نزلت في قوم كانوا بمكة وقد تكلموا باإلسالم :-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال العوفي عن ابن عباس 

 محمد فليس علينا إن لقينا أصحاب: وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا
 اركبوا إلى الجبناء :منينمن مكة قالت فئة من المؤوإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا  ،منهم بأس

 -أو كما قالوا- سبحان اهللا:  وقالت فئة أخرى من المؤمنين،فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم

هم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم  أمن أجل أن،أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به
فَما لَكُم { : من الفريقين عن شيء فأنزل اهللاً والرسول عندهم ال ينهى واحد،لك فئتين فكانوا كذ؟وأموالهم

  . رواه ابن أبي حاتم]سورة النساء) 88([ }ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن

  : أما بعد،الة والسالم على رسول اهللالحمد هللا والص، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 يظهر ]سورة النساء) 88([ }فَما لَكُم ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن واللّه َأركَسهم ِبما كَسبواْ{ :هذه اآليات المبتدأة بقولهف

ذه ست هليبعينها و عموماً فال يختص ذلك بطائفة تتحدث عن قضية المنافقينا  أنه-واهللا تعالى أعلم-
 موقفاً حصل ألهل اإليمان مع المنافقين -عز وجل-وإنما ذكر اهللا  ،ى تلك الطائفةاألوصاف جميعاً تنطبق عل

بعض األمور المتعلقة بالمنافقين ومنها ما  -عز وجل- ثم ذكر اهللا ،قين في واقعة معينةأو مع بعض المناف
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م على نسق واحد وأن ذلك يتحدث عن طائفة فهم الكالمن أراد أن يفإن ، ولذلك يتوجه إلى طوائف منهم
 إذا  أعني، األمر في كثير من المواضع في القرآن وهذا،هتتصف بجميع هذه الصفات فإن المعنى سيشكل علي
  . عليك فهذا سيشكل تلك األوصاف في طائفة محددةأردت أن تأخذ السياق من أوله إلى آخره على أن

 على هذا إنكار ]سورة النساء) 88([ }ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن فَما لَكُم{ : هنا-عز وجل- يقول اهللا وعلى كل حال

واللّه َأركَسهم ِبما { آراؤكم فيهم تختلفريقين  إلى ف في المنافقينتنقسمونلماذا :  يقول لهمأهل اإليمان
  .]سورة النساء) 88([ ؟}كَسبواْ

 أنها -رضي اهللا عنه-حديث زيد بن ثابت :  األول، لنزول اآليةهنا سببين -رحمه اهللا–وقد ذكر ابن كثير 
 المجاهدون فيهم فاختلف -حيث رجع بثلث الجيشعبد اهللا بن أبي ومن معه - في أولئك الذي رجعوا من أحد

  .نتركهم:  يقولنقتلهم وقائل:  يقولفقائل؟ نقتلهم أو نتركهم فبهمإذا رجعنا إليهم هل نؤد: فقالوا

 نزلت في قوم كانوا بمكة وقد تكلموا باإلسالم": -مارضي اهللا عنه- أثر ابن عباس -ه اهللارحم– ذكر ثم

 فإننا أول ما ننظر إلى الثبوت باب النزولأنه إذا تعددت الروايات في أس ومعلوم "وكانوا يظاهرون المشركين
اهللا رضي - ابن عباس أثر وهنا نجد أن ،ثم ننظر إلى العبارة فنقتصر على الصريح ،فنقتصر على الثابت

ي هو ف ف-رضي اهللا عنه-األثر الذي ذكره عن زيد بن ثابت أما  و،من طريق العوفي ال يصح؛ ألنه -ماعنه
ة، ولذلك نخلص إلى أن سبب نزول هذه لكنها ضعيفروايات كثيرة في سبب النزول  قد وردت و،الصحيحين

   ابة اختلفوا في أولئك الذي رجعوا من أحد أن الصح  وهو-رضي اهللا عنه-هو حديث زيد بن ثابت اآلية 

  تشتطون مع هؤالءلماذا:  ويقول فاهللا ينكر على أهل اإليمان هذا االختالف فيهم،-عبد اهللا بن أبي ومن معه-

  .]سورة النساء) 88([ ؟}َأتُِريدون َأن تَهدواْ من َأضلَّ اللّه{ تختلفون فيهمويشغلكم أمرهم و

 قال ابن عباس ،هم وأوقعهم في الخطأرد: أي ]سورة النساء) 88([ }اللّه َأركَسهم ِبما كَسبواْو{ :وقوله تعالى
  .أوقعهم:  أركسهم أي:-مارضي اهللا تعالى عنه-

 وإن شئت ، الركس والنكس يأتي بمعنى قلب الشيء]سورة النساء) 88([ }واللّه َأركَسهم ِبما كَسبواْ{ :قوله تعالى
، ، هذا هو المعنى اللغوي للنكس والركس وأول الشيء إلى آخرهيأتي بمعنى رد آخر الشيء إلى أوله: لفق

 هل  لكن،من إباحة دمائهم وأموالهمإلى أحكام أهل الكفر  أي ردهم: -رحمه اهللا-ابن جرير ومن هنا قال 
 -صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي هل والهم؟ أعني هم إلى أحكام الكفر بإباحة دمائهم وأمرد هو المراد المعنى

صلى اهللا - وهل نقل عن النبي ؟إظهار اإلسالمم كان يأخذهم بظاهرهم من يستبيح دماء المنافقين وأموالهم أ
صلى اهللا -نقل عن النبي ؟ لم ي رجع إلى المدينة عاقب المنافقين الذين رجعوا من أحد أن أنه بعد-عليه وسلم
إن هذا هو المعنى :  ال يصح أن يقال ولذلك، عليهم أحكام الكفار الظاهرين أبداًجِر فهو لم ي، هذا-عليه وسلم

 وهذا "أوقعهم: أركسهم أي":  نجده يقول-رضي اهللا عنهما–، لكن إذا نظرنا إلى قول ابن عباس المراد
انحراف  وأوقعه في ضاللأن جرمه  أي ،فالن مرتكس بجرمه:  تقول، أوقعهم بجرمهم فمعناه،المعنى قريب

  .شرو

  .وإتباعهم الباطل -صلى اهللا عليه وسلم-بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول  :أي }ِبما كَسبواْ{ :وقوله
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 }وِمنْهم من عاهد اللّه لَِئن آتَانَا ِمن فَضِلِه لَنَصدقَن{ :في سورة التوبة عن المنافقين قوله تعالىكه اآلية هذ

فََأعقَبهم ِنفَاقًا ِفي قُلُوِبِهم ِإلَى يوِم يلْقَونَه ِبما { : عنهم-عز وجل-قال اهللا  فعلوالما لم يف ]سورة التوبة) 75([
  .فالباء للسببية ]سورة التوبة) 77([} خْلَفُواْ اللّه ما وعدوهَأ

 ، ليست في المنافقين اآليةهذه و]سورة الصف) 5([ }فَلَما زاغُوا َأزاغَ اللَّه قُلُوبهم{ : قوله تعالىومن أمثلة ذلك
  يحكم عليه بالضالل-عز وجل- أو أن اهللا ،أن اإلنسان يعاقب بفعله وجرمه فيطبع على قلبهمقصود لكن ال

  .واالنحراف والكفر ويموت على ذلك عياذاً باهللا

} ِلِل اللّهضن يمو لَّ اللّهَأض نواْ مدَأن تَه ونِبيالًَأتُِريدس لَه ال طريق له : أي ]سورة النساء) 88([ }فَلَن تَِجد
  .إلى الهدى وال مخلص له إليه

أن  ومن ذلك ،ينبغي للناس أن يعتبروهاما  -التي ترد في مواضع شتى-هذه اآلية فيها من اآلداب القرآنية 
  إلى قسمينا على إثرهاألمةانقسمت  تحول إلى قضيةلم ي في المنافقين -مرضي اهللا عنه-اختالف الصحابة 

 هذا ثم يسري ال  هل هو جيد أمكتاب و أفي شخصان يختلف اثنين كما هو حال األمة اليوم حيث تجد
غير ذلك  ا باالنحراف أو النفاق أوهكل طائفة تضلل األخرى وتتهمطائفة فتنقسم إلى طائفتين الإلى االختالف 
تشرذم على تفرق و فتتمةتنقسم األ وهكذا -نسأل اهللا العافية-ر  األمهو هذاهم الشاغل  الناس وشغلويصير هم
كانوا  بل  ولذلك لم يتفرقوا قط؛إطالقاً لم يكونوا كذلكف -صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي  أما ،كل شيء
ينبغي أن  ى ذلكعل و-صلى اهللا عليه وسلم-تربية القرآن ألصحاب النبي  هيذا ك وه، أمة واحدةمجتمعين

  . حتى تكون أمة واحدة اليوم األمةربىتُ

هم يودون لكم الضاللة : أي ]سورة النساء) 89([ }ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء{ :وقوله
ياء فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهم َأوِل{ : ولهذا قال، إال لشدة عداوتهم وبغضهم لكمكذا  وما،لتستووا أنتم وإياهم فيها

تَّىاْحلَّوِبيِل اللِّه فَِإن تَوواْ ِفي ساِجرهقاله العوفي عن ابن عباس ، أي تركوا الهجرة]سورة النساء) 89([ } ي 
  .أظهروا كفرهم:  وقال السدي-مارضي اهللا تعالى عنه-

 أيضاً كما  يقع في األفرادهذا التمني حتى إن ،ن مثلهاواآلخر ينحرف ال شك أن كل طائفة منحرفة تتمنى أن
  .اٍنوتود المرأة الزانية أن كل النساء ز:  أنه قال-رضي اهللا عنه-روي عن عثمان 

 أن  وذلك؛من ينشر مرض اإليدز أن النساء هن أكثر عن انتشار مرض اإليدزارير قرأت في بعض التققد و

ولذلك فهي  ؛ن الرجالم ر قدربتقم من أكأن تنحاول تعندها روح انتقام فصار  المرأة إذا وقع لها هذا المرض
 ، من الرجالعشرات أو مئات فربما نقلته المرأة الواحدة إلى ،اإلغراءتفنن في نقل هذا بينهم بصور من ت

كما قال  يودون كفر الناس جميعاً  فهم اآلخرين معمللهم وطوائفهمبجميع  أيضاً الكفار  عندحال الذاكوه
  .]سورة النساء) 89([ }رون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواءودواْ لَو تَكْفُ{ :تعالى

توجه إلى  مالخطاب ]سورة النساء) 89([ }فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهم َأوِلياء حتَّى يهاِجرواْ ِفي سِبيِل اللِّه{ :تعالىقوله و
اكتفى بذكر الهجرة دون  و،اهللا تعالى أعلم و، من المنافقين ممن كانوا خارج المدينة ولم يهاجروا إليهاطوائف

هذا الخطاب يدخل فيه المنافقون و، ما داموا يظهرون اإلسالم أحكام اإلسالم عليهم يتجراإليمان باعتبار أنهم 
   .م خارج المدينةهممن 
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 :أي ]سورة النساء) 90([ }م ميثَاقٌِإالَّ الَِّذين يِصلُون ِإلَى قَوٍم بينَكُم وبينَه{ :ثم استثنى اهللا من هؤالء فقال

 وهذا قول السدي وا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمكم كحكمهمئالذين لج
  .وابن زيد وابن جرير

  كما فسرها بعض السلف،، وكذلك بالنسببالحلف والجواروا وتحيزوا إليهم ئلج أي }يِصلُون ِإلَى قَوٍم{: قوله

  .لكن ال يختص بذلك فقط

  العهد هذافمثل هؤالء ال تقاتلونهم لوجودعهد   من الكفارقبيلةوالمعنى أن هؤالء المنافقين يكون بينهم وبين 

 النبي  فإن ولذلك، فال تقاتلون هذه القبيلة أيضاً قد دخلوا في حلف قبيلة أنتم وهم في عهدوايكونأن  أو بينهم،
 من أراد أن  فكان،ام الحديبية لما صالح المشركين فتح المجال أمام القبائل في ع-صلى اهللا عليه وسلم-

 فبعض ، له ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-ومن أراد أن يدخل في حلف النبي  فله ذلك، يدخل في حلف قريش
 تجييش الجيش لفتحل اًسبب التي كانت خزاعةكقبيلة  -صلى اهللا عليه وسلم-المشركين كانوا في حلف النبي 

  . واهللا أعلم،صلى اهللا عليه وسلم- فاستنجدوا بالنبي ،مكة؛ ألن قريشاً أعانت كنانة على خزاعة

 ومن أحب  أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهمفكان من: "وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية
  ". وأصحابه وعهدهم-صلى اهللا عليه وسلم-أن يدخل في صلح محمد 

فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم { :نسخها قوله: أنه قال -ماضي اهللا تعالى عنهر-وقد روي عن ابن عباس 
موهدتُّمجثُ ويح شِْرِكينسورة التوبة) 5([  اآلية}فَاقْتُلُواْ الْم[.  

القول بالنسخ بإطالق ال يخلو  وعلى كل حال ،ينظر في صحته -رضي اهللا عنه-عن ابن عباس األثر هذا 
ذلك الوقت في  وإنما كانوا لم يكونوا صنفاً واحداً -صلى اهللا عليه وسلم-ل؛ ألن الذين حالفوا النبي من إشكا

فَِإذَا انسلَخَ { : من خالل قوله تعالىلك أن تتصور أصحاب العهود و،على أصنافحينما نزلت سورة براءة 
شِْرِكينفَاقْتُلُواْ الْم مرالْح ر{: وقوله ]بةسورة التو) 5([ }اَألشْه وكُمنقُصي لَم ثُم شِْرِكينالْم ندتُّم ماهع ِإالَّ الَِّذين

وَأذَان من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى النَّاِس يوم الْحج اَألكْبِر َأن اللّه بِريء من {: وقوله ]سورة التوبة) 4([ }شَيًئا
ولُهسرو شِْرِكينٍر{: وقوله ] سورة التوبة)3([ }الْمةَ َأشْهعبِض َأرواْ ِفي اَألركانفالناس ]سورة التوبة) 2([ }فَِسيح  

 ،ى ثالثة أقسام وهؤالء ينقسمون إل، ومنهم من كان صاحب عهد مؤقت،صاحب عهد مطلق هو منهم من
  . واهللا أعلم،القه لو صحت فهذا ليس على إط-مارضي اهللا عنه-فالحاصل أن هذه الرواية عن ابن عباس 

ين عن  هؤالء قوم آخرون من المستثنَ]سورة النساء) 90([ اآلية }وكُم حِصرتْ صدورهمءَأو جآ{: وقوله
 مبغضين أن ،صدورهم أي ضيقة صدروهم رةٌالذين يجيئون إلى المصاف وهم حِصاألمر بقتالهم وهم 

  .مكعكم بل هم ال لكم وال علييقاتلوكم وال يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم م

}فَلَقَاتَلُوكُم كُملَيع ملَّطَهلَس شَاء اللّه لَوفَِإِن {  عنكمممن لطفه بكم أن كفه: أي ]سورة النساء) 90([ }و
لَمالس كُماْ ِإلَيَألْقَوو قَاِتلُوكُمي فَلَم لُوكُمتَزا{ أي المسالمة ]سورة النساء) 90([ }اعِبيالًفَمس ِهملَيع لَكُم َل اللّهعج { 

وهؤالء كالجماعة الذين خرجوا يوم  ،دامت حالهم كذلك فليس لكم أن تقتلوهم ما :أي ]سورة النساء) 90([
صلى - ولهذا نهى النبي ،ل وهم كارهون كالعباس ونحوهابدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القت

  .العباس وأمر بأسره يومئذ عن قتل -اهللا عليه وسلم
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 أيضاً تلقُلكن  ،باعتبار أنه خرج مكرهاً  عن قتل العباس وأمر بأسره-صلى اهللا عليه وسلم-نهى النبي 
 سيرة ابن هشاممن نظر في السير ك و،مجموعة ممن خرج في يوم بدر مع المشركين ممن كان يخفي إسالمه

  .يخفون إسالمهمكانوا وجد مجموعة سماهم ممن 

 قوم من المنافقين هذه صفتهمفي  هي ]سورة النساء) 88([ }فَما لَكُم ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن{هذه اآلية  ن أالحاصلو

  من َأقْطَاِرهاولَو دِخلَتْ علَيِهم{ :-عز وجل-كما قال اهللا  حملهم على النفاقيريدون السالمة وهذا هو الذي 

أي سئلوا : سئلوا الفتنة على أحد المعاني المشهورة فمعنى ]سورة األحزاب) 14([ }وهاثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَ
نحن معكم وال نعترف بهذا :  أن يكفروا لقالوالب من هؤالء يعني لو دخل الكفار المدينة واحتلوها ثم طُ،الكفر

 ،حفظاً وإحرازاً ألموالهمحقناً لدمائهم و مع من غلب فهم -صلى اهللا عليه وسلم-الدين الذي جاء به محمد 
صدورهم أن  قد حصرت -صلى اهللا عليه وسلم- وال يريدون قتال النبي همال يريدون قتال فهم مع قومهم

  .يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم

ء في الصورة هؤال ]ءسورة النسا) 91([ اآلية }ستَِجدون آخَِرين يِريدون َأن يْأمنُوكُم ويْأمنُواْ قَومهم{ :وقوله
صلى اهللا -الظاهرة كمن تقدمهم ولكن نية هؤالء غير نية أولئك فإن هؤالء قوم منافقون يظهرون للنبي 

وألصحابه اإلسالم ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ويصانعون الكفار في  -عليه وسلم
وِإذَا خَلَواْ { :الباطن مع أولئك كما قال تعالىالباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في 

 }كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرِكسواْ ِفِيها{ : وقال هاهنا]سورة البقرة) 14([ اآلية }ِنِهم قَالُواْ ِإنَّا معكْمِإلَى شَياِطي

  .]سورة النساء) 91([

 فهؤالء شرط اهللا ،صدورهم بقتالكم وال يريدون قتال قومهمالفرق بين الطائفتين أن الطائفة األولى تضيق 
سورة ) 90([ }فَِإِن اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وَألْقَواْ ِإلَيكُم السلَم فَما جعَل اللّه لَكُم علَيِهم سِبيالً{: فقال فيهم شرطاً

بوجه ا وءجاوكم ءجاإن ، فيريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم فهمأما الطائفة الثانية  أي  يكفون عنكم، ]النساء
 فهؤالء ذكر اهللا صفتهم ،وأسمعوكم ما تحبون وإن ذهبوا إلى قومهم فهم معهم وعلى دينهم واعتقادهم الفاسد

) 91([ } ُأرِكسواْ ِفِيهاكُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة{  حالهم أنهم وإنما،ما كفوا أيديهم وال ألقوا إليكم السلموبين أنهم 

  . هؤالء في كل مرة يقعون في سوء عملهمبل كأولئك الذين يكفون ويلقون السلمفهؤالء ليسوا  ]سورة النساء

الفتنة :  وقال السدي،أي انهمكوا فيها ]سورة النساء) 91([ }كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرِكسواْ ِفِيها{: وقوله هاهنا
  .هنا الشركها

 -صلى اهللا عليه وسلم- وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي 

 فأمر ،اهنا وهاهناه  يبتغون بذلك أن يأمنوافي األوثان فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون
 المهادنة والصلح }عتَِزلُوكُم ويلْقُواْ ِإلَيكُم السلَمفَِإن لَّم ي{ :بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا ولهذا قال تعالى

}مهِدياْ َأيكُفُّوي{ عن القتال :أي }ومفَخُذُوه{ ُأراءس }اقْتُلُوهوموهثُ ِثِقفْتُميح { أي أين لقيتموهم }م لَِئكُمُأوو
  .ناً واضحاًأي بي ]سورة النساء) 91([ }جعلْنَا لَكُم علَيِهم سلْطَانًا مِبينًا

تضيق صدورهم بقتالكم وال يريدون حالهم أنهم قوا إليكم السلم وخالصة األمر أن الطائفة األولى هم من أل
 هي أسوأ من الطائفة الطائفة الثانيةو ،زلون فهؤالء دعوهمت وال يريدون أيضاً قتال قومهم وإنما يع،ذلك
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حينما يحتدم الموقف  و،م بوجه فيلقوكم بوجه ويلقوه ويريدون أن يأمنوا قومهميريدون أن يأمنوكماألولى فهم 
 ،يشاركون قومهم ويعينونهم عليكم ويظهر كفرهم ونفاقهم فليسوا كالطائفة األولىف ،يقعون في سوء عملهم

كما هم عليكم لون وإن أظهروا اإلسالم وأسمعوكم ما تحبون فهم مع قوممثل هؤالء الذين لم يكفوا أيديهم يقاتَو
  . واهللا أعلم،]سورة النساء) 91([ }كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرِكسواْ ِفِيها{: قال سبحانه

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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سم اهللا الرحمن الرحيمب  

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )25(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

 ومن ًأوما كَان ِلمْؤِمٍن َأن يقْتَُل مْؤِمنًا ِإالَّ خَطَ{ :-لعز وج- في قول اهللا - تعالىرحمه اهللا-يقول المؤلف 
 فَتَحِرير رقَبٍة مْؤِمنٍَة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِه ِإالَّ َأن يصدقُواْ فَِإن كَان ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو ًأقَتََل مْؤِمنًا خَطَ
ِريرفَتَح ْؤِمنْؤِمنَةً مٍة مقَبر ِريرتَحِلِه وةٌ ِإلَى َأهلَّمسةٌ ميثَاقٌ فَِديم منَهيبو نَكُميٍم بِمن قَو ِإن كَانْؤِمنٍَة وٍة مقَبر 

ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزآُؤه * مافَمن لَّم يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن تَوبةً من اللِّه وكَان اللّه عِليما حِكي
  .]سورة النساء) 93-92([ }جهنَّم خَاِلدا ِفيها وغَِضب اللّه علَيِه ولَعنَه وَأعد لَه عذَابا عِظيما

 كما ثبت ،لوجوهليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من ا: يقول اهللا تعالى :-رحمه اهللا-يقول المؤلف 
ال ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-في الصحيحين عن ابن مسعود 

 والثيب ، النفس بالنفس:يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث
هذه الثالث فليس ألحد من آحاد الرعية أن ثم إذا وقع شيء من  )) والتارك لدينه المفارق للجماعة،الزاني
  .وإنما ذلك إلى اإلمام أو نائبه ،يقتله

  : أما بعد،والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ، االمتناعمثل هذا يدل على ] النساءسورة) 92([ }وما كَان ِلمْؤِمٍن َأن يقْتَُل مْؤِمنًا{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
وما كَان ِلمْؤِمٍن ولَا مْؤِمنٍَة ِإذَا قَضى { : وكما في قوله تعالىهناوهذا االمتناع تارة يكون امتناعاً شرعياً كما 

لَه كُونا َأن يرَأم ولُهسرو اللَّهِرِهمَأم ةُ ِمنرالِْخي بحال وال يجوزال يسوغ لهم أي ]سورة األحزاب) 36([ }م  ،
 ]سورة األحزاب) 53([ }وما كَان لَكُم َأن تُْؤذُوا رسوَل اللَِّه ولَا َأن تَنِكحوا َأزواجه ِمن بعِدِه َأبدا{ :وكقوله تعالى

ِه والَ يرغَبواْ ِبَأنفُِسِهم ما كَان ِلَأهِل الْمِدينَِة ومن حولَهم من اَألعراِب َأن يتَخَلَّفُواْ عن رسوِل اللّ{ :وكقوله تعالى
  .]سورة التوبة) 120([ }عن نَّفِْسِه

 وتارة يكون من قبيل االمتناع العقلي من قبيل االمتناعوتارة يكون الشرعي قبيل االمتناع تارة يكون ذلك من ف

ما { :، فقوله تعالى وإذا تأملت ما ورد من هذا في القرآن تجده متفاوتاً نحو هذا التفاوت،في مجاري العادات
أنه يحرم عليكم  المقصود  ليسأي ،االمتناع الشرعيمن ليس  ]سورة النمل) 60([ }كَان لَكُم َأن تُنِبتُوا شَجرها

 }وما كَان ِلمْؤِمٍن َأن يقْتَُل مْؤِمنًا{: قوله تعالىأما و ، وإنما المراد أنكم ال تستطيعون ذلك،أن تنبتوا شجرها

  .مؤمن أن يقتل مؤمناًال يجوز لهذا من االمتناع الشرعي، أي أنه ف ] النساءرةسو) 92([
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  وأما الثالث،ه اآليةيفسر هذهذا الحديث  )1())ال يحل دم امرئ مسلم(( :-صلى اهللا عليه وسلم-وقوله 

هم من ها معروف، فمنفي فكالم أهل العلم  في هذا الحديث بطريقة الحصرالموجبات لقتل المسلم والمذكورة
هو بأقوى صيغة من صيغه وهي النفي هنا ظاهر و ألن الحصر ال يحل إال بهذه األمور المذكورات؛: يقول

صلى اهللا -يحة كقوله حبالنصوص الص دمه في كل ما ورد يحل وأنه يجوز قتل اإلنسان واألقرب ،واالستثناء
 هو  قوم لوط فإنه يقتلل عمَلمن عمو )2())حد الساحر ضربة بالسيف((:  مثالً في الساحر-عليه وسلم

جمع النصوص المقصود أنه ال بد من  ف، في المرة الرابعةشارب الخمر قتل األمر ب وورد،والمفعول به
  .عمل بمقتضاهاالو

ثم إذا وقع شيء من هذه الثالث فليس ألحد من آحاد الرعية أن يقتله وإنما ذلك إلى : "يقول رحمه اهللا
لو أن أحداً قتل رجالً فليس لولي  ولو كان قصاصاً، فحتىعامة الناس  ليس لاألمر ؛ ألن هذا"اإلمام أو نائبه

  . وإال كانت أمور الناس فوضى ذلكيمكنه منهو الذي اإلمام أو نائبه  وإنما ،لمقتول أن يقتص من القاتلا

  .هو استثناء منقطع:  قالوا]سورة النساء) 92([ }ًأِإالَّ خَطَ{ :وقوله

أهل  و كسيبويهلمحققين من أهل العربيةوهذا قول عامة ابمعنى لكن، " إال "كونت اً منقطعستثناءاالإذا كان 
 ويكون المعنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً هو استثناء متصل:  ومنهم من يقول،أمثال ابن جريرلتفسير ا

 المنقطع هو أن في عالمتصل والمنقطستثناء ومعلوم أن الفرق بين اال ،من األحوال إال حال الخطأ في حال

  .المستثنى ليس من جنس المستثنى منهيكون 

 ، بن أبي ربيعة أخي أبي جهل ألمهنزلت في عياش:  فقال مجاهد وغير واحد،ف في سبب نزول هذهواختل
 ،وذلك أنه قتل رجالً يعذبه مع أخيه على اإلسالم وهو الحارث بن يزيد العامريبة  مخروهي أسماء بنت

 السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش ال يشعر فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على ضمر له عياشأف
  . فأنزل اهللا هذه اآلية،دينه فحمل عليه فقتله

  .نها سبب النزولإ: أن يقال كان يمكنللو صحت  وهذه الرواية ضعيفة

قال كلمة اإليمان حين رفع نزلت في أبي الدرداء؛ ألنه قتل رجالً وقد : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
 إنما قالها متعوذاً:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- فلما ذكر ذلك للنبي ،عليه السيف فأهوى به إليه فقال كلمته

  .)3( وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء))!؟هال شققت عن قلبه((: فقال له

  .أي خائفاً من القتل:  متعوذاًقالهامعنى  و،صحم تهذه الرواية عن أبي الدرداء هنا أيضاً ل

ان بجاهذان و ]سورة النساء) 92([ } فَتَحِرير رقَبٍة مْؤِمنٍَة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِهًأومن قَتََل مْؤِمنًا خَطَ{ :وقوله
ق رقبة  عت ومن شرطها أن تكونًأفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطَفي قتل الخطأ أحدهما الك
  .مؤمنةً فال تجزئ الكافرة

                                                
نِف واُألذُن ِباُألذُِن والسن ِبالسن والْجروح َأن النَّفْس ِبالنَّفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنفَ ِباَأل{ :  باب قول اهللا تعالى-أخرجه البخاري في كتاب الديات  - 1

ونالظَّاِلم مه لَِئكفَُأو َل اللّها أنزكُم ِبمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وقَ ِبِه فَهدن تَصفَم اصومسلم في ) 2521ص  / 6ج ) (6484 (]سورة المائدة) 45([ }ِقص
 ).1302ص  / 3ج ) (1676 (باب ما يباح به دم المسلم - محاربين والقصاص والدياتالقسامة والكتاب 

 ).2699(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ) 60ص  / 4ج ) (1460(ما جاء في حد الساحر  باب –أخرجه الترمذي في كتاب الحدود  - 2

 ).96ص  / 1ج ) (96(ريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا باب تح -أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد في كتاب اإليمان  - 3
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 سورة) 92([ }رقَبٍة مْؤِمنٍَة فَتَحِرير{ باإليمانمقيدة  اآلية  هذهبنص الرقبة ؛ ألن"فال تجزئ الكافرة: "يقول

 ،هناك ولم يقيدها باإليمان وكفارة اليمين حيث أطلق اهللا الرقبة  في مثل كفارة الظهار قائمالخالفلكن  ]النساء
 بمعنى  لكن هل يشترط غير هذا الشرط، الكافرة في كفارة القتل الرقبةجزئأنه ال تال شك  كل حال علىو

  ؟األعمى أو مقطوع اليدينو كالمشلول المعاق إعاقة تمنعه من العمل يجزئ الصغير وهل
فتحرير ( :ا هكذيب ُأل غير متواترةقراءة جاء في هذه اآليةقد  و، معروف ألهل العلمكالمذه الشروط ه في

  .)رقبة مؤمنة ال يجزئ فيها صبي

من لم يبلغ مبلغاً يعرف فيه اإلسالم ويميزه  وبين من ولد من أبوين مسلمين في ون وغيره يفرقوابن جرير
  . ونحو ذلكوينطق بالشهادة أو يدخل في اإلسالم اختياراً

 عتق رقبة ل اهللا إن عليرسويا :  رجل من األنصار أنه جاء بأمة سوداء فقالوروى اإلمام أحمد عن

أتشهدين أن ال (( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال لها رسول اهللا ،ها فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتُ،مؤمنة
 ))؟أتؤمنين بالبعث بعد الموت((: نعم قال:  قالت))؟أتشهدين أني رسول اهللا((:  قال،نعم:  قالت))؟إله إال اهللا

  . وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي ال تضر)4())عتقهاأ((:  قال،نعم: قالت

هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً  ]سورة النساء) 92([ }وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِه{ :وقوله
  .لهم عما فاتهم من قريبهم

 }فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن{ فإن لم يجد تحرير رقبة مؤمنة: األول فيه حقان  يكون أن الحكم على القاتليعني

  حقيه ألولياء المقتول فالدية يتمثل ب الثانيحقالو -عز وجل- حق اهللا اهذ ، كما سيأتي]سورة النساء) 92([

  .ن حق هللا وحق ألولياء الدميحقالمقصود أن على القاتل  ف، قريبهمهم بما فاتهم منل

 -رضي اهللا تعالى عنه- أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود امكما روى اإلم وهذه الدية إنما تجب أخماساً

  ..في دية الخطأ عشرين بنت مخاض -صلى اهللا عليه وسلم-قضى رسول اهللا : قال

خمسة أصناف في أنها تقسط خمسة أقساط وإنما المراد ليس المراد  "وهذه الدية إنما تجب أخماساً" :قوله
 ،دفعة واحدة ال ثالث سنينعلى قسيطها فلو من ضعف، وبالنسبة لتا بناء على رواية ال تخوهذ ،أسنان اإلبل

  .وهذا نقل عليه بعض أهل العلم اإلجماع

صلى -قضى رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-كما روى اإلمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود 
 ،رين بنت لبون وعش،في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكوراً -اهللا عليه وسلم

   .ةقّوعشرين ِح ةعذَجوعشرين 

  .لها سنتان ما  وابن لبون،لها سنةبنت المخاض وابن المخاض ما 

:  وبعضهم يقول،فحلاستحقت طرق ال: بعضهم يقولو ،دخلت في السنة الرابعةفهي التي  ةقّلنسبة للِحباو

 ، الخامسة السنة دخلت فية أي التيقّأكبر من الِح فهي ةعذَ وأما الج،تتحمل أنها  يعنياستحقت الركوب
 وجاء في رواية أخرى ،ال تخلو من ضعف والرواية كما قلت قبُل ،ا لفظ النسائيهذ: على كل حال قالو

                                                
إسناده صحيح رجاله ثقـات رجـال       : وقال شعيب األرنؤوط  ) 244ص   / 2ج  ) (2348(والدارمي  ) 451ص   / 3ج  ) (15781(أخرجه أحمد    - 4
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 ، وفيها التفريق بين قتل الخطأ وبين قتل العمدريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهأصح من هذه من ط
  .ذا التفريقليس فيها ه هذه فابن مسعود روايةوأما في 

، والخليفة هي وأربعين خليفةعة ذَة وثالثين جقّثالثين ِح أي العمد جعلها أثالثاًقتل ومن التفريق أنه في 
  .لحوامل من اإلبل هي األنفسوا ،الحامل

ثالثين بنت و ثالثين بنت لبون ، جده في الخطأ جعلها أربعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيهوفي نفس رواية
  . وتقسط على ثالث سنوات،ة وعشر ابن لبونقِّحمخاض وثالثين 

تتحملها وإنما خطأ ال يتحملها القاتل ال وفي كفارة القتل ،كفارة القتل العمد يتحملها القاتلمن التفريق أن و
  .اإلرفاق بالمكلفين في باب  الشريعة هذهوهذا من محاسن ،العاقلة

قسم عليهم  وت،يهميلمن ن ثم من يليهم ثم  األدنو،يهقرابته من جهة أب أي والمقصود بالعاقلة عصبات الرجل
ن ذلك على الرجال أم  والعلماء مختلفون في النساء هل عليهن شيء أ،ف بأموالهمال تجِحبحيث مقادير معينة 

 ،الدائرة األبعد بالمطلوب جاء الدور على  ذلكإن لم يِفف ن،ي األقربعصباتهالمهم أنها تقسم على ، ف؟فقط
  .حتى تجمع الدية في ثالث سنوات وهكذا األبعد ثم األبعد ،بعيدة بصلة لهم متّون ممن ييعني

 ،اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
:  فقضى-صلى اهللا عليه وسلم- فاختصموا إلى رسول اهللا ،إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها

  . وقضى بدية المرأة على عاقلتها،ن دية جنينها غرة عبد أو أمةأ

جنينها غرة   ومما قضى به أيضاً أن دية، دية الخطأا فيهذ  يعني أن"وقضى بدية المرأة على عاقلتها ":هقول
ن إ:  فإذا قلنا،دية المرأة نصف دية الرجلومعلوم أن  ،شر دية األمدية الجنين هي عأن  بمعنى ،عبد أو أمة

 ،تة آالفساوي سي عشر دية األماً وعليه فإن ستين ألف تكون  فدية المرأةاًمائة وعشرين ألفدية الرجل تساوي 
 ،قفزت على شيءهي  أو ،فأسقطت، فلو أن الطبيب أعطى المرأة دواء  عشر دية األمهفإذا أسقط الجنين ففي

إذا  أو  قبل نفخ الروحسواءنها صورة إنسان سقط أو نحو ذلك فإن عليها إذا سقط م لتُ ثقيالًئاًشيأو حملت 
 - الجنينأبو–زوجها ه وهو وارثل فاألم تدفعها ، وتعطى لوارثه تجب فيه الديةفإنه نفخ الروحكان ذلك بعد 

 وجبت عليه ذلك أو دفعها أو نحو األم ضرببأن جنى أحد عليه بغير األم   الجنيني أسقطوهكذا إذا كان الذ
  . غرة عبد أو أمة-عشر دية األم- الدية

  . الخطأ المحض في وجوب الديةوهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم

 ،خطأ محض:  من أهل العلم يجعلون القتل ثالثة أقساماًكثير وذلك أن ،شبه العمد يقصد به" عمد الخطأ: "قوله
والعمد هو القتل بما  ، فقتلهاًفأصاب إنساناً يرمي صيدما إذا أراد أن الخطأ المحض مثل ف ، وشبه عمد،وعمد

 أن  أيضاًيشترط و، بحجر يقتل عادة أو بسالح يقتل عادة أو نحو ذلكيرم كأن ي، لمعصوم قصداًيقتل عادة
 وأن يكون ذلك ،قتل الوالد للولد كال يكون ممن ال يقتص منه به أي ، المقتول معصوماًيكون هذا اإلنسان

  .أن يكون مكافئاً له و،عمداً عدواناً

 لكمة  لكمه أو،بعصا ال تقتل عادةه  ومثاله أن يضرب،أو شبه العمد هو وسط بين الخطأ والعمدأ عمد الخطو
لكمه لكمة إذا كان ذلك مما يقتل عادة كأن يكون إال  هذا يعتبر شبه عمدف ،فماتأو دفعه فسقط  ،ال تقتل عادة
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 ال تقتل  أما إذا لكمه لكمة،مداً؛ ألنه يعتبر عاهذا يقتل به فمن شأنها أن تقتل أصالً عند أهل االختصاص

هذا شبه  بذلك؛ ألن يقتص منه فال  فماتليس من شأنها أن تقتل عادةبعصا تأديباً علم ضرب الطالب مك ،عادة
  .عمد

  يقول-رحمه اهللا-ابن كثير  فإن ؟ أم بالخطأ الدية أوصافيلحق بالعمد من ناحيةهل  شبه العمدلبالنسبة و

صلى اهللا عليه - النبي أنوذلك  " حكم الخطأ المحض في وجوب الديةعمد الخطأفهذا يقتضي أن حكم " :هنا
معلوم و  وقضى بدية المرأة على العاقلةغرة عبد أو أمة المرأة موا إليه قضى أن دية جنين لما اختص-وسلم
 حيث حقه بالعمدلألحقه بالخطأ ولم يما ال يقتل عادة فلما كان الضرب هنا بالقاتل نفسه على لعمد ا  فيديةالأن 

  . الدية على العاقلةجعل

 .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٦(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر وفي صحيح البخاري عن عبد اهللا بن :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

إلى بني جذيمة  -رضي اهللا تعالى عنه- الوليد  خالد بن-صلى اهللا عليه وسلم-بعث رسول اهللا  :قال
لغ  فب، فجعل خالد يقتلهم،أناصبأنا صب:  فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون،فدعاهم إلى اإلسالم

 وبعث )١())اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد(( :قالديه وع ي فرف-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ذلك رسوَل
قتالهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلبىفود - عنهرضي اهللا تعالى- اًعلي .  

   .وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ اإلمام أو نائبه يكون في بيت المال

  : أما بعد،ل اهللالحمد هللا والصالة والسالم على رسو ،بسم اهللا الرحمن الرحيم

تشتمل على كثير  ناأنا صبأصب:  قتل هؤالء حينما قالوا-رضي اهللا عنه-أن خالداً  فيها فهذه الرواية التي ذكر
      النبي  منهم اعتبرهأنانا صبصبأ: في قولهممثل هذا التعبير  ومن ذلك أن ،من المعاني والفوائد واألحكام

 بل كان يستعمله الكفار في ،األلفاظ الشرعية وال يقوم مقام الشهادتين مع أنه ليس من -صلى اهللا عليه وسلم-
 قد علق ذلك في أذهانهم  القوم وهؤالء،صبأ فالن:  ويقولون يسمونهم الصابئة حيث كانوااالستهزاء بالمسلمين

أن ظنوا  ف، لكثرة ما أذاعه الكفار"تأصب": يقولفعليه أن  وظنوا أن من أراد أن يسلم ،على المسلمين
 فاعتبر ذلك ، بقدر جهدهم ومعرفتهم وعلمهم،اأنصب:  فقالوا،أن هذا هو الدين والمسلمين يحبونه ويقرونه

  . منهم دخوالً في اإلسالم-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 صلى اهللا- قتلهم بهذا ولم يقتص النبي -رضي اهللا عنه- اًأن خالدمن الفوائد واألحكام في هذا الحديث أيضاً و

  .قتل أناساً قد دخلوا في اإلسالمأنه ظاهر األمر   مع أن، لهم منه- وسلمعليه

 ومع ، أن ال إله إال اهللاأشهد: قالذاك ف أسامة بن زيد وغير أسامةومثل ذلك ما ورد في الخبر المشهور عن 
ها متعوذاً هو ظن أنه قال في ذلك ف منه؛ ألنه متأول مجتهد-صلى اهللا عليه وسلم-ولم يقتص النبي  ذلك قتله

  . فقتله بهذا االعتبار، أنه ال زال على كفره فاعتبر،ولم يقلها صادقاً

 المسلمين أنه ويخبر ، حيث فر الناسكل االطمئنانحيث اطمأن عنده غنم وظاهر األمر أنه مسلم وذاك رجل 
 ِلمن َألْقَى ِإلَيكُم السالَم والَ تَقُولُواْ{ :اآلية تقول فنزلت غنمهتل وأخذت  بإلقاء السالم عليهم ومع ذلك قُمسلم

–   وا ومع ذلك لم يقتص النبي ئ، فهؤالء أخطالغنائم واألغنام أي من أجل ]سورة النساء) ٩٤([ }لَستَ مْؤِمنًا
مثل في  -صلى اهللا عليه وسلم- كان  للمقتول وإنما بين أن ذلك خطأ، فالمقصود أنه-صلى اهللا عليه وسلم

 لو نظرت بمعنى أنك ، الموقف الصحيح وتنتهي القضية-مرضي اهللا تعالى عنه-ألصحابه ن يبيهذه القضايا 
                                                

 ).١٥٧٧ص  / ٤ج ) (٤٠٨٤ ( خالد بن الوليد إلى بني جذيمة-صلى اهللا عليه وسلم-باب بعث النبي  -أخرجه البخاري في كتاب المغازي  - 1
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 وما يقع عادة في الجهاد في سبيل اهللا من بعض األخطاء ، في السيرة-مرضي اهللا عنه-إلى أخطاء الصحابة 
ثم تنتهي  ه الصوابيبين لهم وجكان  -صلى اهللا عليه وسلم- تجد أنه والتجاوزات واالجتهادات وما أشبه ذلك

 -مرضي اهللا تعالى عنه-كان الخلفاء الراشدون  وهكذا  بعد ذلك حيث تبين الصواب من الخطأ،القضية

  . وينتهي األمر من بعض األفرادلك األخطاء التي تقعتمثل الحق في ون يبين

 وعلى في اإلعالم اءبعض األخطاء فإنه تحصل شنائع للرد على تلك األخطإذا وقعت من المجاهدين أما اليوم 
 وهذا تصرف غير ،أول من سيتفرق عنهم هم الذين معهم حتى إن ،العالم كله من شرقه إلى غربهمستوى 

 مظنة لوقوع أخطاء وتجاوزات -عز وجل-الجهاد الشرعي في سبيل اهللا صحيح مع أخطاء المجاهدين؛ ألن 
قَال تُفم لكنها تقوالجهاد في سبيل – تي على هذا األصل الكبير الشرعيتأ وليس معنى ذلك أن هذه األخطاء ،ر

 األمر ثم مونيأتي الكفار ويضخِّم بحيث  وهكذا أخطاء المسلمين ليس من العدل أن تضخَّ،ال يجوزهذا ف -اهللا
هم الذين يتحملون هذه األخطاء  وإنما المخطئون هذا ال يرجع إلى اإلسالمف ينسبون ذلك الخطأ إلى اإلسالم

مثل ذلك أيضاً يجب رد األخطاء التي يرتكبها بعض  و، ذلك إلى اإلسالمةنسب يصح أن نقبل وتبعاتها وال
 ال يؤتى على  لكنرواد المساجد وأخطاء المعلمين وأخطاء طالب العلم وأخطاء غيرهم من شرائح األمة

  .وقعت من أولئك الناسويبطل أو يراد إبطاله بناء على أخطاء  األصل الشرعي

ال ينبغي غض الطرف عن الخطأ ولو صدر من  و،هذه القضايامثل يراعي أن  اإلنسان على على كل حالو
 وما ضر المسلمين في عشرات السنين التي مضت مثل كتم هذه األشياء وإنكارها ،حسن إنسان قصده

ة ثم تنكشف األمور عن باليا ح األمة زعماً بأن ذلك من المصلنخفى عوجحدها وأن ذلك غير صحيح وي
أنه  ال بد أن يبين الخطأ بالمقابل، وفي جهاد األعداء كتذهب معها ثمرات هذه األعمال جميعاً فايا وخزاياورز

 ،خطأ والمخطئ يجب إعالمه بخطئه وإيقافه عن هذا الخطأ إن أمكن لكن ال يؤتى على األصل الشرعي
  . واهللا المستعان،ء المسلمينبقى له منزلته ومكانته وحرمته وإال ألغينا اإلسالم بأخطاتاألصل الشرعي ف

إال أن يتصدقوا بها فال   مسلمة إلى أهلهفتجب فيه الدية: أي ]سورة النساء) ٩٢([ }ِإالَّ َأن يصدقُواْ{ :وقوله
  .تجب

 فهذا يسمى صدقة ،إسقاط الدية يعني ب]سورة النساء) ٩٢([ }ِإالَّ َأن يصدقُواْ{ : قوله تعالى فيالتصدق المذكور
) ٢٨٠([ }وِإن كَان ذُو عسرٍة فَنَِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة وَأن تَصدقُواْ خَير لَّكُم{ :ني في الد-عز وجل-قوله  كوهو

  .وأن تصدقوا بإسقاط الدين أو بإسقاط بعضه يعني ]سورة البقرة

إذا كان القتيل  : أي]سورة النساء) ٩٢([ } رقَبٍة مْؤِمنٍَةفَِإن كَان ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو مْؤِمن فَتَحِرير{ :وقوله
وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ال غير  أولياؤه من الكفار أهل حرب فال دية لهممؤمناً ولكن.  

تيل أولياؤه أهل  فإن كان الق: أي]سورة النساء) ٩٢([ اآلية }وِإن كَان ِمن قَوٍم بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ{ :وقوله
  .لهم، فإن كان مؤمناً فدية كاملةيهدنة فلهم دية قتذمة أو 

إذا كان القتيل مؤمناً  :أي ]سورة النساء) ٩٢([} فَِإن كَان ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو مْؤِمن{ :يقول تعالى في اآلية
ٍم {: م قال سبحانه ث،هذا تنصيص على أنه مؤمنف ،-أهل حرب- أولياؤه من الكفار ولكنِمن قَو ِإن كَانو

ولذلك  فلم يذكر اإليمان إن كان المقتول من قوم كفار معاهدين، ]سورة النساء) ٩٢([ }بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ
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 حيث يتحمل اإلمام الدية فيدفعها من بيت مال المسلمين إن  يشمل الكافر منهم أيضاًمعاهدينالقوم في الالحكم ف

يتحمل تبعة أخطاء من  هو الذي ألن اإلمامن الذي قتل هذا القتيل من المعاهدين الجيش أو فلول الجيش؛ كا
إنه  ف بأن تنازع معه فقتلهمن آحاد الناسكان القاتل ، أما إذا  ونحو ذلكتحت يده ممن يعملون لمهام الجهاد

الغدر حصل لما المعروفة أنه الضمري عمرو بن أمية  فإن في قصة يتحمل الدية بنفسه وليس اإلمام؛ ولذلك
المدينة وجد رجلين فأكل معهما وحادثهما فلما ناما ه إلى طريق وفي هو من القتل نجا بالمسلمين في بئر معونة

صلى - فلما رجع إلى النبي هعظام عين واحد منهما حتى سمع خشخشة عمد إليهما فقتلهما وأدخل الرمح في
 عهد وليسوا من الكفار -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  بينهم وبين الرجلين  أن أخبره فتبين-اهللا عليه وسلم

 وكان قد أتى على  القتيلين،يجمع دية -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ذهب  ف،السبعين من القراءا الذين قتلو
 ن النبي الحظ أي ف، النضير بنيقصة سبب غزوة كما هو معلوم من وأرادوا قتله بإلقاء الحجر يهود النضير

  .كفارمن ال مع أن القتيلين من بيت المال  إياها فأعطاهم  الدية هو الذي تحمل-صلى اهللا عليه وسلم-

  ، فإن كان مؤمناً فدية كاملة،لهمي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قت:أي

   ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة 

 رعايا الدولة المسلمة التي فتحت وبقي بعض أهلها  منيعني– ن من أهل الذمةالمستأم  أن الحكم فيبمعنى

ال يحل قتله  حاله هذاحيث إن من كان  ،ميثاقعهد وكان بينكم وبينهم من الذي لحكم نفس ال هو -الكفرعلى 
هد إذا قتله ، والمقصود أن هذا المستأمن أو المعاآلحاد الناسقتله يس لإذا نقض العهد  و،إال إذا نقض العهد

  .ألوليائه أحد غير اإلمام وجبت الدية

فإن كان مؤمناً فدية كاملة ويجب أيضاً على القاتل " :من قوله" فإن كان مؤمناً ":يرالحافظ ابن كث في قول
سواء  وعليه يكون الحكم فيه ما ذكر بعده ،اهللا لم يقيد ذكر المقتول باإليمان أناه مقتض "تحرير رقبة مؤمنة

ككبير -من أهل العلم  وذلك أن ، وهذا القول كأنه قول وسط في هذه اآليةتول مسلماً أو كافراً؛ المقكان
فَِإن كَان ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو { : إن الفرق بين قوله تعالى:يقولمن  -رحمه اهللا-ابن جرير المفسرين 

ْؤِمن{ :وبين قوله} مو نَكُميٍم بِمن قَو ِإن كَانيثَاقٌوم منَهيقوم عدو ين إال أن األول من غير مؤمنهما ي أن كل}ب
ِمن قَوٍم بينَكُم {:  في قولهاللفظ الحافظ ابن كثير نظر إلىف ،من قوم بينكم وبينهم عهدالثاني و لكممحاربين 

قد سبق فإن كان غير مؤمن ف ، ويحتمل أن يكون غير مؤمٍناًيحتمل أن يكون مؤمنووجد أنه  }وبينَهم ميثَاقٌ
وهي قراءة -لحسن قراءة امضافاً إلى ذلك  -ذلكعلى خالف في –الدية أن في أهل الذمة   الذي يفيدالنص

من هنا رجح  )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فدية( -غير متواترة كما هو معروف
  .ة أعني أن فيه الدية والكفار بأهل اإليمانالحافظ أن هذا الحكم األخير مختص

وِإن كَان ِمن قَوٍم بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِه وتَحِرير رقَبٍة مْؤِمنَةً فَمن لَّم يِجد { :قال تعالى
ِنفَِصييتَتَاِبعِن ميرشَه نا بين وهو من قوم غير مؤمن  المقتولحال كونأنه في يعني  ]سورة النساء) ٩٢([ }ام

وفيه  -صلى اهللا عليه وسلم-كما ثبت عن النبي - الدية أيضاً  الشرع على أنهم يعطون فقد دلوبينهم ميثاق
 صدمف صار له حادث اًإنسانأن  لو  ومثاله،شهرين متتابعينصيام بتحرير رقبة فإن لم يجد فإما  الكفارة أيضاً

 صيام شهرين متتابعين والعليه يعتق رقبة فإن لم يجد ف فإنه إضافة إلى الدية سلمغير مشخصاً فاتضح أنه 
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 عليهمسألون عن ديات أناساً يمن المؤسف أننا نسمع  و،كفارة الظهارفي اً كما إطعام ستين مسكينينتقل إلى 

، فاهللا  مشكلة وهذه،مسكينأطعم ستين : قال لناأو سألنا فالناً فسألنا إمام المسجد : يقولونوكفارات قتل ف
  .المستعان

: أي ]سورة النساء) ٩٢( [}فَمن لَّم يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن{أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة  ويجب

 فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس ، آخرهماال إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى
  .استأنف

 وأما األعذار المبيحة للفطر  بعد،كأنه ما صام وبدأ الشهرين من جديد وجب عليه أن ي يعني"ستأنفا": قوله
  . ال تقطع التتابع في الصيامفهذه والمرض لحيض والنفاسكا في رمضان

 منهم -من عليه صوم شهرين متتابعين- في مثل هذا الصيام ومن أهل العلم من ذكر قوالً هو أحوط للذمة
 الصوم يوقع هذاإن من عليه صيام شهرين متتابعين فل: حيث يقول -رحمه اهللا- األمين الشنقيطي الشيخ محمد

 ، فليس داخالً في هذاشيء اضطراراًيه إذا نزل عل أما ، هو يعني ال يكون قطعه بيده،في وقت ال ينقطع فيه
م التشريق، ومثله من بدأ  فهذا سيقطعه عيد األضحى وأيا-مثالً–ي شهر ذي القعدة فلكن أن يبدأ الصيام 

 وقبل صم بعد رمضان: لذلك نقولعيد الفطر  رمضان والصيام بعد دخول شهر شعبان فإنه سيقطع صيامه
  .، واهللا أعلممن غير قصد وال إرادةك  إال ما نزل بذي القعدة أو بعد أيام التشريق فبذلك يمكنك أن تدفع قطعه

 إذا لم يجد هذه توبة القاتل خطًأ: أي ]سورة النساء) ٩٢([ }لّه عِليما حِكيماتَوبةً من اللِّه وكَان ال{ :وقوله
  .العتق صام شهرين متتابعين

  . قد تقدم تفسيره غير مرة]سورة النساء) ٩٢([ }وكَان اللّه عِليما حِكيما{

 اآلية }ن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمداوم{ :ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال

 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك ]سورة النساء) ٩٣([
والَِّذين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها { :حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان ،باهللا في غير ما آية في كتاب اهللا

قِّآخَرِإلَّا ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح النَّفْس قْتُلُونلَا يا { : وقال تعالى]سورة الفرقان) ٦٨([ اآلية } واْ َأتُْل مالَوقُْل تَع
  .]سورة األنعام) ١٥١([اآلية  }حرم ربكُم علَيكُم َأالَّ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا

رضي اهللا -صحيحين عن ابن مسعود  فمن ذلك ما ثبت في ال،القتل كثيرة جداًواآليات واألحاديث في تحريم 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -تعالى عنه

  .)٢())الدماء

 رسول اهللا قال:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الحديث اآلخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت 
فإذا أصاب دماً حراماً   صالحاً ما لم يصب دماً حراماًال يزال المؤمن معنقاً((: -صلى اهللا عليه وسلم-
  .)٣())بلّحَ

                                                
باب المجازاة بالدماء  -كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ومسلم في ) ٢٥١٧ص  / ٦ج ) (٦٤٧١( أخرجه البخاري في كتاب الديات - 2

 ).١٣٠٤ص  / ٣ج ) (١٦٧٨(في اآلخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 

 ).٧٦٩٣(مع برقم وصححه األلباني في صحيح الجا) ١٦٧ص  / ٤ج ) (٤٢٧٢ ( تعظيم قتل المؤمنيباب ف -أخرجه أبو داود في كتاب الفتن  - 3
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مبادر ومسرع في  فهو ما لم يصب دماً حراماًيعني أنه  ))معنقاً صالحاً(( :-عليه الصالة والسالم–قوله 
 المراد أنه يسير سيراً صحيحاً في اآلخرة في ل أن يكونويحتمومنبسط في عمله،  -عز وجل-طاعة اهللا 

  .ة ما لم يصب دماً حراماًضيوفي حالة مر -عز وجل-عافية اهللا الحساب وعلى الصراط فهو في 

بلّح الرجل يعني انقطع : يقال ))فإذا أصاب دماً حراماً بلّح(( :-عليه الصالة والسالم– قولهمعنى بلَّح في و
قطع المسافات فإذا أصابه اإلعياء  يينطلق فتجده  مثالًعير بفال ،اإلعياء من كثرة المشي وبعسيره من الت
يسدد ويقارب حتى يصل إلى فهو  -عز وجل-هكذا المؤمن ال يزال يسير سيراً في عافية اهللا  و،الشديد انقطع

 ، من السير البعيرالتعب كما قطع الذنب وقطعهقعده هذا  أ: أيوالنجاة فإذا أصاب دماً حراماً بلّح مطلوبه
  .نسأل اهللا العافية

رضي اهللا - وقد كان ابن عباس )٤())زوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مسلملَ((: وفي حديث آخر
  . يرى أنه ال توبة لقاتل المؤمن عمداً-ماتعالى عنه

 ،من بعدهماعة من الصحابة وهذا منقول عن جم" يرى أنه ال توبة لقاتل المؤمن عمداً سابن عباكان ": قوله
من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن  و، هريرة وعبد اهللا بن عمرو بن العاصوبأمن الصحابة 

  .للقاتل عمداً أنه ال توبة  كانوا يرونكلهم البصري وقتادة والضحاك وعبيد بن عمير

نزلت : ى ابن عباس فسألته عنها فقالاختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إل: وروى البخاري عن ابن جبير قال
هي آخر ما نزل وما نسخها  ]سورة النساء) ٩٣([ }ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزآُؤه جهنَّم{ :هذه اآلية

  .)٥(شيء

هللا نسأل ا- ثم بعد ذلك ، وصالح الحال واالستقامة وما إلى ذلك-عز وجل-قد يبدأ اإلنسان باإلقبال على اهللا 
 لكن -عز وجل-ما عند اهللا  يكون مقصوده  مع أن يل فيها إطالقاًويجره الشيطان إلى أشياء ال تأ قد -العافية

 ،الواجب على اإلنسان أنه إذا اشتبه عليه أمر تركه واشتغل بما يعلم ويتوثق منه، لذلك كان ما عرف الطريق
إن قام بها  الجنةها ليصل بها إلى يشتغل بء أن  يمكن للمرعبادات كثيرة جداًفهناك هذه الشريعة واسعة و

ح  ولو أنه اشتغل باأليتام بالمس،ترك المحرماتيعمل الواجبات و فينبغي للمسلم أن ي-عز وجل-لوجه اهللا 
ستغرق  لو اهذا باب واسع عموماً فاألرامل والفقراءكذا االعتناء ب وكفالتهم و،على آالمهم ودموعهم وإطعامهم

  )) هكذا في الجنةأنا وكافل اليتيم(( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك إلى الجنة فالنبي صل بو فيه لكل جهده

  .)٦(ً وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا

غير  المرء اشتغل بدعوة الجاليات من لو أن ف،ومن الطرق السهلة الموصلة إلى الجنة الدعوة إلى اهللا
  .هم بحاجة إلى أقل الجهود ويصل بإذن اهللا إلى الجنة و،واسعذا باب  فهالمسلمين أو بدعوة المسلمين

                                                
 باب تعظيم الدم –والنسائي في كتاب تحريم الدم ) ١٦ص  / ٤ج ) (١٣٩٥ (ما جاء في تشديد قتل المؤمنباب  -أخرجه الترمذي في كتاب الديات  - 4
 ).٥٠٧٧(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٨٢ص  / ٧ج ) (٣٩٨٧(

ص  / ٤ج  ) (٣٠٢٣(ومسلم في كتاب التفـسير      ) ١٧٨٤ص   / ٤ج  ) (٤٤٨٥( سورة الفرقان    باب تفسير  – أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 5
٢٣١٧.( 

 ).٢٠٣٢ص  / ٥ج ) (٤٩٩٨( باب اللعان –أخرجه البخاري في كتاب الطالق  - 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٦

 إلى اهللا  من العمل الطيب والصالح الذي يوصل مجمع على أنها أعمال كثيرة جداً ال شبهة فيهاتوجد وهكذا 

بما يعمل  أنيستطيع اإلنسان والحاجة واسعة وقائمة ، ف إلى أعظم المنازل اإلنسان ويصل به-تبارك وتعالى-
 بحال من جوزتال  انحراف وضاللإنها : أهل العلميقول عنها  أما أن يدخل في أمور ، إلى الجنة بهيصل

  .- العافيةهللانسأل ا-األحوال فهذا طريق للضياع والهالك 

 واثق من إذا اشتبه عليه شيء تركه وال يدخل في شيء إال وهوفعمل عقله وينظر يفكر ويأن اإلنسان على ف
-اهللا وليعلم أن ،  فيتركهوما عدا ذلك وال يقول شيئاً إال وهو قادر على إثباته ، في دنياه وآخرتهأنه ينفعه

اإلنسان هو الذي  لألسف أن فال يحاسبه عليها لكن التي يعجز عنها عليه األمور سقطقد أ -تبارك وتعالى
ما امتدت األعناق  ويتكلم في أمورخل له فيها، أو يفتي ال دالذي يدخل نفسه في أمور هو يضيق على نفسه و

وقد إال بعد مدة  ثم ما تدري من أهل العلم أصالًدونه إليه وما انتظر الناس كالمه وما طلبوا فتواه وال يع
هو من  وقع في الدعاة إلى اهللا وفي أهل الخير وجعلهم مادة للسخريةونتقد الدين وانتكس وانحرف تماماً وا

 وكم من أناس نعرفهم ورأيناهم كانوا بهذه -نسأل اهللا العافية- ن يحرم كل شيء حتى الملعقة والشوكةقبل كا
 عليه ويلزم ما يعلم ويترك ما -عز وجل-فالمقصود أن اإلنسان يبقى في ما وسع اهللا  ،الطريقة ثم انحرفوا

  . نفسهر عرف قدًأ امر اهللارحم و،عليه يلتبس

تعلم التجويد  فعرفتبما  بل انشغل ،بهاتشتغل وال  في دقائق المسائلتدخل أن ال ت فعليك أخي المسلم
لزم ا و، التي تحسنها ومما هي من أساسيات الدين التي تخصكوالطهارة والصالة وما أشبه ذلك من القضايا

  . وبعلمهم-تبارك وتعالى-خوفهم من اهللا ب و،بدينهم وبهمن تثق الجادة وكن مع أهل العلم الذي

 .أجمعين، والحمد هللا رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوسلم وبارك اهللا وصلى 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٧(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يرى أنه ال توبة لقاتل  -ما عنهرضي اهللا تعالى- وقد كان ابن عباس :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
  .المؤمن عمداً

نزلت : اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: وروى البخاري عن ابن جبير قال
 يء، هي آخر ما نزل وما نسخها ش]سورة النساء) ٩٣([ }ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزآُؤه جهنَّم{ :هذه اآلية

  .)١(وكذا رواه أيضاً مسلم والنسائي

 فإن تاب -عز وجل- أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه ليه الجمهور من سلف األمة وخلفهاوالذي ع
وعوض المقتول من ظالمته وأرضاه عن ،ل اهللا سيئاته حسناتوأناب وخشع وخضع وعمل عمالً صالحاً بد 

  .طالبته

ِإلَّا من تَاب وآمن { :إلى قوله ]سورة الفرقان) ٦٨([ }ين لَا يدعون مع اللَِّه ِإلَها آخَروالَِّذ{ : تعالىقال اهللا
 وحمل هذه ، وهذا خبر ال يجوز نسخه وحمله على المشركين]سورة الفرقان) ٧٠([ اآلية }وعِمَل عملًا صاِلحا

  .يل واهللا أعلم ويحتاج حمله إلى دل،اآلية على المؤمنين خالف الظاهر

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

أن هذا منه بعض أهل العلم فهم  ]سورة النساء) ٩٣([ }فَجزآُؤه جهنَّم خَاِلدا ِفيها{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 ومن أهل العلم من ،نها من نصوص الوعيد ومثل هذه النصوص ال شك أ،الخلود هو البقاء األبدي السرمدي

به األمر ت ولكن حينما يش، لئال يخف أثر ذلك في النفوس؛يعرض عن تأويلها؛ ليحصل المقصود من الزجر
  لمعرفة أصل وهو أنه ليس شيء من الذنوب خال الشرك، فإنه قد يحتاج إلى بيان ذلك،السيما في مقام التعليم

 وبناء عليه قال بعض أهل ،هذه عقيدة أهل السنة والجماعةو ،خلود في النار يوجب ال-تبارك وتعالى- باهللا
  .خلوداً فإن العرب تسمي ذلك ،به المدد الطويلةمقصود  الخلود في مثل هذه النصوص إن: العلم

 اإلنسان إذا  وإال فإن،هما يستحق أي أن هذا -عز وجل-هذا جزاؤه إن جازاه اهللا : ومن أهل العلم من يقول
ِإن اللّه الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك {:  كما قال تعالى والشرك أعظم من القتل، تاب اهللا عليهتاب

ما  أي ]سورة النساء) ٤٨([ }ويغِْفر ما دون ذَِلك{ : قولهعموموالقتل داخل تحت ] سورة النساء) ٤٨([ }ِلمن يشَاء
 وقد يكون بحسنات عظيمة ، وقد يكون ذلك بشفاعة، للعبد ابتداء-عز وجل- يغفر اهللا  فقد،دون اإلشراك

 ،مت أو بغير ذلك مما يحصل لإلنسان من أسباب تكفير الذنوب وإن عظُ، وقد يكون بمصائب مكفرة،ماحية
                                                

ص  / ٤ج  ) (٣٠٢٣(ومسلم في كتـاب التفـسير       ) ١٦٧٦ص   / ٤ج  ) (٤٣١٤ (باب تفسير سورة النساء    - البخاري في كتاب التفسير    أخرجه - 1
٢٣١٧.( 
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ى التي  النصوص األخرى ذلكوإن عذب هذا اإلنسان فإنه يعذب بقدر جنايته ثم يخرج من النار كما دلت عل
  . واهللا تعالى أعلم،تدل على خروج الموحدين من النار

 ،في األمر والنهي فقط أي ،يكون في اإلنشاءإنما  يعني أن النسخ "وهذا خبر ال يجوز نسخه": وقول ابن كثير
 فهذا تكذيب للخبر ،لم يأِت زيد:  ثم قلت،جاء زيد: إذا قلتيعني تكذيبها ف نسخها وأما نسخ األخبار فإن

األخبار  وأما ،نسخ لألمراً وإنما هو  فهذا ليس تكذيب،ال تفعل: افعل ثم قلت: بخالف ما إذا قلتوهذا  ،ابقالس
 فهي داخلة في اإلنشاء ونسخها ال يعد تكذيباً لها، ومن أمثلة األخبار التي بمعنى التي هي بمعنى الطلب

ال فمعناه  ]سورة البقرة) ١٩٧([ }سوقَ والَ ِجداَل ِفي الْحجفَالَ رفَثَ والَ فُ{ : قوله تعالى-األمر أو النهي-اإلنشاء 
} والْواِلداتُ يرِضعن َأوالَدهن حولَيِن كَاِملَيِن{ :مثال ذلك أيضاً قوله تعالى و،ترفثوا وال تفسقوا وال تجادلوا

  .معروفأسلوب  وهذا ، ليرضعن أوالدهن:أي ]سورة البقرة) ٢٣٣([

 وهذا ]سورة الزمر) ٥٣([اآلية  }قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم لَا تَقْنَطُوا ِمن رحمِة اللَِّه{ :ىقال تعال
 ذلك  من أي:كل من تاب أي،  وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلكن كفٍر ِم،عام في جميع الذنوب

  .تاب اهللا عليه

فهذه اآلية  ]سورة النساء) ٤٨([ } اللّه الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشَاءِإن{ :قال اهللا تعالى
 وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه اآلية وقبلها لتقوية ،عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك

  .  واهللا أعلم،الرجاء

ومن يحول :  فقال؟لي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً هل لي من توبة في الصحيحين خبر اإلسرائيوثبت
 )٢( فقبضته مالئكة الرحمة، فهاجر إليه فمات في الطريق،نك وبين التوبة ثم أرشده إلى بلد يعبد اهللا فيهيب

ألولى بطريق ا  وإن كان هذا في بني إسرائيل فألن يكون في هذه األمة التوبة مقبولة،غير مرة كما ذكرناه
 -صلى اهللا عليه وسلم-ينا بصار واألغالل التي كانت عليهم وبعث نألن اهللا وضع عنا اآل واألحرى؛

 ]سورة النساء) ٩٣([ اآلية }ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا{ : فأما اآلية الكريمة وهي قوله تعالى،بالحنيفية السمحة

ومعنى هذه " هذا جزاؤه إن جازاه": ماعة من السلف وج-رضي اهللا تعالى عنه-فقد قال أبو هريرة 
 لذلك معارض من أعمال  وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون،أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه: الصيغة

 وهذا أحسن ما يسلك في باب ، وصول ذلك الجزاء إليه على قول أصحاب الموازنة واإلحباطصالحة تمنع
  . واهللا أعلم بالصواب،الوعيد

أنه :  ومن وافقه- وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه-  إما على قول ابن عباس،دير دخول القاتل إلى الناروبتق
 بل الخلود هو ، أو على قول الجمهور حيث ال عمل له صالح ينجو به فليس بمخلد فيها أبداً،ال توبة له

ه يخرج من النار من كان أن: -صلى اهللا عليه وسلم- وقد تواترت األحاديث عن رسول اهللا ،المكث الطويل
  .في قلبه أدنى ذرة من إيمان

                                                
ومسلم في  ) ١٢٨٠ص   / ٣ج  ) (٣٢٨٣] (سورة الكهف ) ٩([} َأم حِسبتَ َأن َأصحاب الْكَهِف والرِقيمِ     { باب –أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 2

 ).٢١١٨ص  / ٤ج () ٢٧٦٦ (باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله -كتاب التوبة 
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} تَغُونْؤِمنًا تَبتَ ملَس الَمالس كُمَألْقَى ِإلَي نالَ تَقُولُواْ ِلمنُواْ ويِبيِل اللِّه فَتَبِفي س تُمبرنُواْ ِإذَا ضآم ا الَِّذينها َأيي
لِّه مغَاِنم كَِثيرةٌ كَذَِلك كُنتُم من قَبُل فَمن اللّه علَيكُم فَتَبينُواْ ِإن اللّه كَان ِبما تَعملُون عرض الْحياِة الدنْيا فَِعند ال

  .]سورة النساء) ٩٤([ }خَِبيرا

 رجل من بني سليم بنفر مر: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-عباس ابن روى اإلمام أحمد عن عكرمة عن 
ما سلم علينا إال ليتعوذ : فقالوا ،فسلم عليهم،  يرعى غنماً له-صلى اهللا عليه وسلم-صحاب النبي من أ
 }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ{:  فنزلت هذه اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-  فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي،منا

  .)٣(ديث حسنهذا ح: في التفسير ثم قالالترمذي ورواه ، إلى آخرها

  .صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:  ورواه الحاكم ثم قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وفي الباب عن أسامة بن زيد 

 }م السالَم لَستَ مْؤِمنًاوالَ تَقُولُواْ ِلمن َألْقَى ِإلَيكُ{ :-ماتعالى عنهرضي اهللا -وروى البخاري عن ابن عباس 

 ،السالم عليكم: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال:  ابن عباسقال:  قال]سورة النساء) ٩٤([
سورة ) ٩٤([ }والَ تَقُولُواْ ِلمن َألْقَى ِإلَيكُم السالَم لَستَ مْؤِمنًا{ : فأنزل اهللا في ذلك،فقتلوه وأخذوا غنيمته

  .المالس:  وقرأ ابن عباس،نيمةعرض الدنيا تلك الغُ: قال ابن عباس ]النساء

هذه هي القراءة  ]سورة النساء) ٩٤([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا ضربتُم ِفي سِبيِل اللِّه فَتَبينُواْ{ :ول تعالىيق
والتبين والتثبت  )توافتثب( وفي قراءة أخرى متواترة وهي قراءة حمزة ،المشهورة التي عليها عامة القراء

  .التثبتمعنى يعني التريث والتمهل من أجل أن يتحقق مما يريد فعله وهكذا أيضاً تبين فال معناهما متقارب

 قراءة عامة المكيين والمدنيين ]سورة النساء) ٩٤([ }والَ تَقُولُواْ ِلمن َألْقَى ِإلَيكُم السالَم لَستَ مْؤِمنًا{: وقوله
 والسلم يمكن أن يكون بمعنى ]سورة النساء) ٩٤([ )م لَستَ مْؤِمنًام السليكُوالَ تَقُولُواْ ِلمن َألْقَى ِإلَ(والكوفيين 
والَ {  في تفسير-رحمه اهللا-كما يقول ابن جرير  ألقى إليكم اإلسالممعنى  ويمكن أن يكون ب،االستسالم

الَمالس كُمَألْقَى ِإلَي نكأنو ،تسالم لتعريفكم أنه مؤمن وأنه منكم أي أظهر االس]سورة النساء) ٩٤([ }تَقُولُواْ ِلم 

 :أي أن قوله،  أو كأنه أراد أن يجمع بين المعنيين،متالزمانابن جرير بهذا القول جعل االستسالم واإلسالم 

}الس كُملَألْقَى ِإلَيأنه على دينكمكم م وأعللم يقاتلكممعناه  ]سورة النساء) ٩٤([} م.  

 فإذا قالها فهو يعلمهم بذلك بإسالمه؛ ألنها مستعملة بين ، وهي تحية أهل اإليمان،التحية المعروفةوالسالم هو 
ذلك إن : من قال، ف فهذه المعاني متالزمة،يفهمهم أنه على دينهم ل،السالم عليكم:  وهو يقول لهم،المسلمين

إنما كف عن امع هو أنه المعنى الج ف،نها التحية المعروفةإ:  ومن قال،االستسالمإنه : ومن قال ،يعني اإلسالم
ثل هذا ال يجوز قتله باعتبار أنه قال ذلك اتقاء وم ،قتالكم وألقى إليكم هذه التحية إعالماً منه بأنه على دينكم

  . وإنما يحمل الناس على الظاهر،للقتل وتعوذاً وخوفاً

  عن أبيه-لى عنهرضي اهللا تعا- عن القعقاع بن عبد اهللا بن أبي حدرد -رحمه اهللا-وروى اإلمام أحمد 

 إلى إضم -صلى اهللا عليه وسلم-بعثنا رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عبد اهللا بن أبي حدرد 
  .فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة

                                                
وأحمـد  ) ٢٤٠ص  / ٥ج ) (٣٠٣٠( باب تفسير سورة النـساء   -صلى اهللا عليه وسلم   -سير القرآن عن رسول اهللا      تفأخرجه الترمذي في كتاب      - 3
 ).٣٠٣٠(وصححه األلباني في صحيح الترمذي برقم ) ٢٥٦ص  / ٢ج ) (٢٩٢٠(والحاكم ) ٢٢٩ص  / ١ج ) (٢٠٢٣(
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  . يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر،واد كبير معروف هو "إضم"

  .عي ومحلم بن جثامة بن قيسفخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن رب

  .أخو الصعب بن جثامة في قصة الحمار الوحشي هو محلم بن جثامة بن قيس

  .ووطب من لبن ع لهتيعود له معه مم مر بنا عامر بن األضبط األشجعي على قَضحتى إذا كنا ببطن إ

  .سقاء من لبنه متاع قليل ومع يعني "ع له ووطب من لبنتيممعه ": قوله

وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره   فأمسكنا عنه،مر بنا سلم علينافلما 
وموأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن-صلى اهللا عليه وسلم- فلما قدمنا على رسول اهللا ،عهتي : } ا الَِّذينها َأيي

  .تفرد به أحمد ]سورة النساء) ٩٤([ }خَِبيرا{: له تعالىإلى قو }ا ضربتُم ِفي سِبيِل اللِّهآمنُواْ ِإذَ

 في غزواتهم -صلى اهللا عليه وسلم-أخطاء أصحاب النبي  منافق في هذا العصر يجمع من السيرةكم من 

  . غرابة في ذلك فهذا هو ديدن المنافقينال، وفي كتاب أو في قناة فضائيةيروجها ف

 هو أول من فتح باب التكفيرإن : نفاق أصحابها أن أحد الكتاب كتبمن أمثلة تلك الكتابات التي تدل على و
 وهذا المثال أيضاً من ، وحاربهم واستحل دماءهم وأموالهملما كفر المرتدين -رضي اهللا عنه- أبو بكر

 مع أنه ال حجة ،التي تشوه الدين اإلسالمي وحملتهاألمثلة التي يمكن للمنافقين أن يبرزوها للناس بالطريقة 
  . واهللا المستعانهذا القائل بمثل هذه األمثلة،ل

 -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن ابن عباس 

ه فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلتَ((: للمقداد
  .)٤(لبخاري هذا الحديث معلقاً مختصراً هكذا ذكر ا))بمكة من قبل

 كذلك كنتم من قبل:  األول:يحتمل معنيين ]سورة النساء) ٩٤([} ُل فَمن اللّه علَيكُمكَذَِلك كُنتُم من قَب{ : تعالىهقول

 تحتمله اآلية وبه قال جماعة من وهذا المعنى  إلى اإلسالم،-عز وجل- فهداكم اهللا غير مؤمنيناً كفار
  .السلف

 م اهللا عليكم بإظهار الدين وإعزازه حتى أظهرتكذلك كنتم تخفون إسالمكم في قومكم فمن: والمعنى الثاني
ذلك فما وجه اإلنكار أن يقتلوا  كنتم كفاراً فمن اهللا عليكم باإلسالم معنىالألنه لو كان ؛ أرجحوهذا  ،إسالمكم
لو كان معنى اآلية كذلك كنتم كفاراً من قبل مثله فمعنى ذلك أنهم قتلوه وهو كافر وال لوم  ه، بمعنى أنالرجل

 القضية أن هذا مؤمن وإنما ،القضية ليست كذلكف ،في جهادوهم  األعداء المشركينمن عليهم حينئذ؛ ألنه 

يخفي إيمانه  المشركين ي قومهف كان هوف ،تخفون إيمانكم كذلك كنتم من قبل مثل هذا اً فإذ،ألقى إليهم السالم
 فعلى هذا يكون ، وحصل ما حصلألقى إليهم السالم ففلما جاء المسلمون اطمأن إليهم وأنهم لن يتعرضوا إليه

  . واهللا أعلم-رحمه اهللا-منهم ابن جرير  الذي عليه كثير من المحققينهو  و،المعنى الثاني هو األرجح

:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-أبو بكر البزار عن ابن عباس  فروى الحافظ ،صوالًوقد روي مطوالً مو

 ، سرية فيها المقداد بن األسود فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا-صلى اهللا عليه وسلم-بعث رسول اهللا 
 فقال له رجل من ، المقداد فقتلهه وأهوى إلي،أشهد أن ال إله إال اهللا:  فقال،وبقي رجل له مال كثير لم يبرح
                                                

  ).٢٥١٨ص  / ٦ج ( صحيح البخاري تعلقاً في كتاب الديات - 4
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 فلما قدموا -صلى اهللا عليه وسلم- ذلك للنبي  واهللا ألذكرن؟أقتلت رجالً شهد أن ال إله إال اهللا: حابهأص
 ،يا رسول اهللا إن رجالً شهد أن ال إله إال اهللا فقتله المقداد:  قالوا-صلى اهللا عليه وسلم-على رسول اهللا 

: قال ))؟ك بال إله إال اهللا غداًل فكيف ، إله إال اهللاال:  يا مقداد أقتلت رجالً يقول،ادعوا لي المقداد((: فقال

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا ضربتُم ِفي سِبيِل اللِّه فَتَبينُواْ والَ تَقُولُواْ ِلمن َألْقَى ِإلَيكُم السالَم لَستَ {: فأنزل اهللا
) ٩٤([ }يا فَِعند اللِّه مغَاِنم كَِثيرةٌ كَذَِلك كُنتُم من قَبُل فَمن اللّه علَيكُم فَتَبينُواْمْؤِمنًا تَبتَغُون عرض الْحياِة الدنْ

كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار ((:  للمقداد-صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا  ]سورة النساء
  .)٥())مانك بمكة من قبل فكذلك كنت أنت تخفي إي،هفأظهر إيمانه فقتلتَ

عرض الحياة الدنيا الذي من  رغبتم فيه أي خير مما ]سورة النساء) ٩٤([ }فَِعند اللِّه مغَاِنم كَِثيرةٌ{: وقوله
 فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة ،حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السالم وأظهر إليكم اإليمان

  . فما عند اهللا من الرزق الحالل خير لكم من مال هذا،ياة الدنياض الح لتبتغوا عر،والتقية

سر إيمانه ويخفيه  كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يقد:  أي}كَذَِلك كُنتُم من قَبُل فَمن اللّه علَيكُم{: وقوله
  . كما تقدم في الحديث المرفوع آنفاً،من قومه

 يكون }كَذَِلك كُنتُم من قَبُل{:  في قولهعلى المعنى الذي ذكرنا أنه هو األرجح }كُمفَمن اللّه علَي{: قولهفي 
 واهللا ، من عليكم بالتوبة واإليمانآخر هو أنهى معن وتحتمل،  عليكم بإعزاز الدين وإظهارهن م:المعنى هنا

  .أعلم

ورواه عبد الرزاق  ]سورة األنفال) ٢٦([ اآلية }فُون ِفي اَألرِض مستَضعواذْكُرواْ ِإذْ َأنتُم قَِليٌل{ :تعالىوكما قال 
  .تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه }كَذَِلك كُنتُم من قَبُل{: عن سعيد بن جبير في قوله

سورة ) ٩٤([ }ما تَعملُون خَِبيراِإن اللّه كَان ِب{ : وقوله،تأكيد لما تقدم ]سورة النساء) ٩٤([ }فَتَبينُواْ{ : وقوله
  .هذا تهديد ووعيد: قال سعيد بن جبير ]النساء

الَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين غَير ُأوِلي الضرِر والْمجاِهدون ِفي سِبيِل اللِّه ِبَأمواِلِهم وَأنفُِسِهم فَضَل {
مواِلِهم وَأنفُِسِهم علَى الْقَاِعِدين درجةً وكُال وعد اللّه الْحسنَى وفَضَل اللّه الْمجاِهِدين علَى اللّه الْمجاِهِدين ِبَأ

  .]اءسورة النس) ٩٦- ٩٥([ }درجاٍت منْه ومغِْفرةً ورحمةً وكَان اللّه غَفُورا رِحيما* الْقَاِعِدين َأجرا عِظيما

 دعا }الَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين{لما نزلت :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-اري عن البراء روى البخ
غَير ُأوِلي { : فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل اهللا، زيداً فكتبها-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  .]سورة النساء) ٩٥([ }الضرِر

 أنه رأى مروان بن الحكم في -رضي اهللا تعالى عنه-البخاري أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي وروى 
صلى اهللا عليه -فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول اهللا :  قال،المسجد

فجاءه ابن أم مكتوم وهو  "ِهدون ِفي سِبيِل اللِّهمجاالَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين والْ" :عليى  أمل-وسلم
فأنزل اهللا على رسوله -وكان أعمى-  واهللا لو أستطيع الجهاد لجاهدت،يا رسول اهللا:  قال،يمليها علي   

                                                
هذا الحديث ال نعلمه يروى بهذا اللفظ إال : وقال) ١٩٦ص  / ٢ج ) (٥١٢٧(والبزار ) ٣٠ص  / ١٢ج ) (١٢٤٠٩(براني في الكبير    أخرجه الط  - 5

 . عن ابن عباس إال هذا الطريق طريقاًهعن ابن عباس، وال نعلم ل
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 ،ي عنه حتى خفت أن ترض فخذي ثم سر وكان فخذه على فخذي فثقلت علي-صلى اهللا عليه وسلم-
  .]انفرد به البخاري دون مسلم[ ]سورة النساء) ٩٥([ }وِلي الضرِرغَير ُأ{: فأنزل اهللا

الَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين غَير { :قال -مارضي اهللا تعالى عنه-وقد روى الترمذي عن ابن عباس 
  .عن بدر والخارجون إلى بدر ]سورة النساء) ٩٥([ }ُأوِلي الضرِر

 ؟ن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول اهللا فهل لنا رخصةاب جحش و عبد اهللا بن قال،ة بدرولما نزلت غزو
الَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين غَير ُأوِلي الضرِر والْمجاِهدون ِفي سِبيِل اللِّه ِبَأمواِلِهم وَأنفُِسِهم { :فنزلت

فهؤالء القاعدون غير  ]سورة النساء) ٩٥([ }لْمجاِهِدين ِبَأمواِلِهم وَأنفُِسِهم علَى الْقَاِعِدين درجةًفَضَل اللّه ا
  .أولي الضرر

 ،رفعب-قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو   هذه}الَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين غَير ُأوِلي الضرِر{ :قوله
 ،ال يستوي القاعدون غير أولي الضرر : هكذا،على أنه وصف للقاعدين }غَير ُأوِلي الضرِر{: لهغير من قو"

 ،استثناء من القاعدين أو المؤمنين أنه  بالفتح على- قراءة أهل الحرمينوهي- متواترةالوفي القراءة األخرى 
  .إال أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين: ليكون المعنى هكذا

لي الضرر و أن أ على القراءة األولى}الَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين غَير ُأوِلي الضرِر{: قولهالمقصود بو
صلى -علل ذلك النبي قد و ))ما سرتم مسيراً((: يلحقون بالمجاهدين في األجر والمثوبة كما دل عليه الحديث

   النبي ي ذكر فيهذالحديث الل على ذلك  التي تدحاديثمن األ و)٦())ذرحبسهم الع((:  بقوله-اهللا عليه وسلم

  .سواءأن الناس أربعة وذكر أنهم في األجر  -صلى اهللا عليه وسلم–

 على القاعدين من ]سورة النساء) ٩٦-٩٥([ }درجاٍت منْه* وفَضَل اللّه الْمجاِهِدين علَى الْقَاِعِدين َأجرا عِظيما{

  .هذا حديث حسن غريب:  ثم قال، هذا لفظ الترمذي،المؤمنين غير أولي الضرر

صار ذلك  }غَير ُأوِلي الضرِر{ كان مطلقاً فلما نزل بوحي سريع }الَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين{: فقوله
دين في لمجاها عن مساواتهم -من العمى والعرج والمرض-مخرجاً لذوي األعذار المبيحة لترك الجهاد 

 أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس 
ن مسير وال قطعتم من واد إال وهم معكم إن بالمدينة أقواماً ما سرتم م((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  .)٧()) حبسهم العذر،نعم((: ال ق؟وهم في المدينة يا رسول اهللا:  قالوا،))فيه

 وفيه داللة على أن الجهاد ،أي الجنة والجزاء الجزيل ]سورة النساء) ٩٥([ }وكُال وعد اللّه الْحسنَى{ :وقوله
  .ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية

ثم أخبر سبحانه بما  ]سورة النساء) ٩٥([ }يماوفَضَل اللّه الْمجاِهِدين علَى الْقَاِعِدين َأجرا عِظ{ :ثم قال تعالى
 ،فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزالت وحلول الرحمة والبركات

سورة ) ٩٦([ }درجاٍت منْه ومغِْفرةً ورحمةً وكَان اللّه غَفُورا رِحيما{ : ولهذا قال تعالى؛إحساناً منه وتكريماً

صلى اهللا - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  ]النساء
                                                

 .سيأتي تخريجه - 6

 ).١٠٤٤ص  / ٣ج ) (٢٦٨٤(غزو باب من حبسه العذر عن ال -أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  - 7
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ها اهللا للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين إن في الجنة مائة درجة أعد((:  قال-عليه وسلم
  .)٨())السماء واألرض

من غير أولي  ]سورة النساء) ٩٥([ }واِلِهم وَأنفُِسِهم علَى الْقَاِعِدين درجةًفَضَل اللّه الْمجاِهِدين ِبَأم{: يعني
هذه الدرجة والمنزلة التي تكون و ،وأما أولوا الضرر فإنهم يلحقون بالمجاهدين؛ ألنهم حبسهم العذر ،الضرر

 من يموت في ساحة المعركة  فمنهم،للمجاهدين يحصل فيها التفاوت بينهم بحسب بالئهم وبذلهم وما يقع لهم
 ومنهم من يموت من أثر ذلك مما يصيبه من الجراح ، ومنهم من يموت في طريقه إلى الجهاد-يقتل شهيداً-

كما جاء متفاوتة  لهم درجات من لم يمت منهم بسبب الجهادكذا هؤالء وف ،لكنه ال يموت في أرض المعركة
  .]سورة النساء) ٩٦([ }درجاٍت منْه ومغِْفرةً{ :يكون ذلك هو المراد بقوله و،في هذا الحديث

:  قال لما ذكر أن المجاهدين لهم درجة على غيرهم أي أنه،كون ذلك باعتبار عموم أهل اإليمانيويمكن أن 

جة  فاإليمان در، يتفاوتون في هذه الدرجاتأهل اإليمان يعني أن ]سورة النساء) ٩٦([ }درجاٍت منْه ومغِْفرةً{
  . واهللا تعالى أعلم، فأهل اإليمان على درجات،الصديقية درجةوالهجرة درجة و

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين

                                                
ومسلم عن أبي   ) ١٠٢٨ص   / ٣ج  ) (٢٦٣٧(  باب درجات المجاهدين في سبيل اهللا      -البخاري عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير          أخرجه - 8

 ).١٥٠١ص  / ٣ج ) (١٨٨٤ (باب بيان ما أعده اهللا تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات -سعيد في كتاب اإلمارة 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٨(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

ِذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْفُِسِهم قَالُواْ ِفيم ِإن الَّ{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 نَّمهج ماهْأوم لَِئكا فَُأوواْ ِفيهاِجرةً فَتُهاِسعاللِّه و ضَأر تَكُن اْ َألَمِض قَالْوِفي اَألر ِفينعتَضسقَالُواْ كُنَّا م كُنتُم

* لَةً والَ يهتَدون سِبيالًمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساء والِْولْداِن الَ يستَِطيعون ِحيِإالَّ الْ* وساءتْ مِصيرا

ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفي اَألرِض * فَُأولَِئك عسى اللّه َأن يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُوا غَفُورا
رلى اللِّه مع هرَأج قَعو تُ فَقَدوالْم ِركْهدي وِلِه ثُمسرا ِإلَى اللِّه واِجرهِتِه ميِمن ب جخْرن يمةً وعسا وا كَِثيراغَم

  .]سورة النساء) ١٠٠-٩٧([} وكَان اللّه غَفُورا رِحيما

 فاكتتبت فيه فلقيت قطع على أهل المدينة بعثٌ: الروى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي األسود ق
أخبرني :  ثم قال، فنهاني عن ذلك أشد النهي، فأخبرته-عنهمارضي اهللا تعالى -عكرمة مولى ابن عباس 

صلى اهللا -رون سواد المشركين على رسول اهللا ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثِّ
ِإن الَِّذين { :فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل فأنزل اهللايأتي السهم  -عليه وسلم

آلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْفُِسِهمالْم مفَّاهسورة النساء) ٩٧([ }تَو[.  

 بمكة وخرجوا -صلى اهللا عليه وسلم-نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول اهللا : وقال الضحاك
 فنزلت هذه اآلية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني ، فأصيبوا فيمن أصيبع المشركين يوم بدرم

مرتكب حراماً باإلجماع  المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه
:  أي]سورة النساء) ٩٧([ }فُِسِهمِإن الَِّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْ{: وبنص هذه اآلية حيث يقول تعالى

  .بترك الهجرة

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

توفتهم؛ ألن المالئكة : وال يلزم أن يقول،  يعني بنزع أرواحهم]سورة النساء) ٩٧([ }تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ{ :قولهف
  .ثناء عليه يصح أن يأتي الفعل قبله من غير إشعار بالتأني وب،ليس مؤنثاً حقيقياً

 يعني في ،توفاه اهللا: تقول كما ، الذين توفتهم المالئكة إنيحتمل أن يكون فعالً ماضياً بمعنى" توفاهم"لفظ و
  .الزمن الماضي

في المستقبل،  يعني ]سورة النساء) ٩٧([ }ِإن الَِّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ{:  قوله أن-وهو المتبادر-والمعنى الثاني 
أن  : هنابينه رواية البخاري وهذا الظلم هو الذي ت،تتوفاهم المالئكة في حال كونهم ظالمين ألنفسهموالمعنى 

  .لكنه لم يهاجر كانوا ممن دخل في اإلسالمحيث هؤالء خرجوا مع المشركين في يوم بدر فقتلوا 
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ذكرنا سابقاً أنه ال  ما : يقال،عن الضحاك أنها نزلت في أناس من المنافقينالرواية الثانية التي ذكرها على و
 هي فيمن بقي بين ظهراني المشركين مع -واهللا تعالى أعلم-على كل حال هذه اآلية ف ،يوجد في مكة نفاق

ى علربما حمله المشركون  فقدرته على االنتقال والهجرة في حال كونه مستضعفاً ال يستطيع إقامة دينه
قتل  يوم بدر؛ حيث أخرجوهم فوج معهم ليتقووا به ولتكثير سوادهم كأولئك الذين أخرجهم المشركونالخر

 فأنزل اهللا -ذكرها ابن هشام وغيره في السيرة-  وأسماؤهم موجودة،بعضهم في تلك الغزوة كما هو معروف
  . واهللا أعلم، فيهم هذه اآليات-عز وجل-

}كُنتُم قَالُواْ ِفيم{ ])ِل: أي ]سورة النساء) ٩٧؟ مكثتم هاهنا وتركتم الهجرةم }ِضِفي اَألر ِفينعتَضسقَالُواْ كُنَّا م{ 

قَالْواْ َألَم تَكُن َأرض اللِّه { ال نقدر على الخروج من البلد وال الذهاب في األرض:  أي]سورة النساء) ٩٧([
  .]سورة النساء) ٩٧([ اآلية }واِسعةً

صلى اهللا عليه - قال رسول اهللا ،أما بعد: -رضي اهللا تعالى عنه-ود عن سمرة بن جندب وروى أبو دا
  .)١())من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله((: -وسلم

 ، وهو من األحاديث التي تتوعد المتشبهين بالكفار والمحاكين لهم والذين يوالونهم،هذا الحديث ثابت صحيح
أن يسكن ال ال يجوز مساكنة المشركين وو ،أن يساكنهم وأن يجامعهم اختياراًفإن من أنواع الوالية للمشركين 

 -مصلحة شخصيةال ل- ذلك إما اضطراراً وإما لمصلحة للمسلمين  لكن قد يحصلفي ديارهم مختاراً

 -صلى اهللا عليه وسلم- وأصحاب النبي ،ضطر إليه فيفاضطراراً كأن ال يجد مكاناً في بالد المسلمين يذهب

هاجروا منها إلى الحبشة وهي بالد  لكن مكة أحب البقاع إلى اهللا مع أن روا من مكة إلى الحبشةهاج
 فإذا كان اإلنسان ، ويستطيع أن يقيم دينه، فاإلنسان يهاجر إلى األرض التي يأمن فيها،راراًط اضللنصارى

لمقصود أن فا ؛ل إلى حيث يأمنلكنه ال يستطيع أن يقيم دينه فإنه ينتق في أرض وإن كان أهلها من المسلمين
  .إلنسان المضطر يجوز له ذلكا

والحالة األخرى هي أن يكون ذلك لمصلحة للمسلمين كالذي يقوم بأعمال تتصل بهم وما أشبه ذلك من 
 لكن بالشروط ، فهذا ال إشكال فيه،الوظائف التي يحتاج إليها الناس في عالقاتهم وارتباطاتهم وما أشبه هذا

  .يكون قادراً على إظهار دينهأن  نها ومالمعروفة

مصلحة المسلمين مثل أن يسكن في بالدهم من أجل تحسين الوضع ا أن يسكن في بالد المشركين لغير وأم
بيئة علمية مهيأة من ، أو لوجود مرتبات عالية أي أن ال-فرص عمل كما يقولون- المادي بالنسبة إليه

ى به الكفار وتقوم عليه وعلى أمثاله حضارتهم وقوتهم فهذا ال فينتقل ويعمل هناك فيتقونحوها مختبرات و
   يوظف اإلنسان علمه وعقله ومهارته من أجل خدمة أعداء اهللا  أما أن ،طرد بكسرة خبز والجوع ي،يجوز

  .يبحث عن بيئة علمية أو غير ذلككونه ل  وال عذر له،التهما فهذا من مو-عز وجل-

 وأما ما ،ظر في هذه الدراسة إن كانت ال توجد في بالد المسلمين فال بأس فين،وأما من ذهب إلى الدراسة
ولم - يفتن بالشهوات، فهو فتن من حيث شعر أو لم يشعردوحة في بالد المسلمين فال يذهب؛ ألنه ينيجد فيه م

إنسان  وكل ، يرى أموراً تشيب لها المفارق وال تقوم لها الجبال كيف وهو-إنه ال يتأثر: ق من قاليصد
                                                

 ).٢٣٣٠(لباني في السلسلة الصحيحة برقم وحسنه األ) ٤٨ص / ٣ج ) (٢٧٨٩ (اإلقامة بأرض الشركي باب ف -أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد  - 1
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فليس بصحيح أنه ال  ، وأنه ال يتأثر وأنه ال يكترث،يعرف نفسه ولو حاول أن يظهر خالف ذلك أمام الناس
  .يكترث إال أن يكون عنده علة فهذا شأن آخر

 ونوع ال يدركه وذلك بما ، نوع ظاهر يدركه اإلنسان: وهي نوعان،فتنة الشبهات من الفتن هي والنوع اآلخر
 ، كثير من األمور التي ينظر إليهات فيرجع منبهراً ويرجع وقد تغير،التأثير غير المباشريحصل له من ألوان 

على حضارتهم ويثني على  يثني عليهم ويرجع وهوبل  ،من قبيل سعة األفقنظر إلى هذا التأثير أنه وي
هؤالء ال يخلون ن يتحدث أالوالء والبراء و عنده ذوبان في  يبدأ ذلك ثم بعد،أخالقهم وعلى كل ما رأى منهم
 ، والتواصل مع اآلخر،الطرف اآلخر والسماع من اآلخر يتكلم على  ويبدأ،من جوانب جيدة وطيبة وخيرة

يرجع ونزعة فهو كان متديناً يهم، فإن في كثير ممن يذهب إل الناظر جدهي  االبتالء وهذا،يبتلىفالمقصود أنه 
  .تدين فاهللا المستعان قد ضعفت، وأما من كان غير مالوالء والبراء عنده

 ،هذا عذر من اهللا لهؤالء في ترك الهجرة.. إلى آخر اآلية ]سورة النساء) ٩٨([ }ِإالَّ الْمستَضعِفين{ :وقوله
:  ولهذا قال، المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريقديالتخلص من أي ال يقدرون على وذلك أنهم

  .يعني طريقاً: السدي وقال مجاهد وعكرمة ]سورة النساء) ٩٨([ }يهتَدون سِبيالًالَ يستَِطيعون ِحيلَةً والَ {

 يهتدون إلى ال وال يستطيعون خالصاً:  أي]سورة النساء) ٩٨([ }الَ يستَِطيعون ِحيلَةً والَ يهتَدون سِبيالً{: قوله
 الحسي الذي هو الطريق الطريقسبيل  ويدخل في ال،المشركين الذين يستضعفونهمطريق يتخلصون فيه من 

ال و فال يستطيعون الوصول من مكة إلى المدينة هاليس لهم بصر في و ال يعرفون الطريق فهم، المدينةإلى
  .هؤالء المشركينة فارقوم للخالص  نوعهأياً كان ال يهتدون سبيالً هم وكذلك، يعرفون طريق المدينةً

 ،يتجاوز عنهم بترك الهجرة أي ]سورة النساء) ٩٩([ }لّه َأن يعفُو عنْهمفَُأولَِئك عسى ال{ :وقوله تعالى
  . من اهللا موجبة"عسى"و

 وأشرت إليها، هذه جاءت في كالم ابن عباس وفي كالم جماعة من السلف"  من اهللا موجبة"عسى"و: "قوله

يخبر بذلك عن  أنه -عز وجل- المقصود بها إذا صدرت في كالم اهللاإن :  وقلتفي بعض المناسبات السابقة
سورة ) ٧([ } عاديتُم منْهم مودةًعسى اللَّه َأن يجعَل بينَكُم وبين الَِّذين{ : كما قال تعالى، عن نفسهفعله أو

 فهي أصالً حققذلك متذكرنا أن و ]سورة النساء) ٩٩([ }فَُأولَِئك عسى اللّه َأن يعفُو{ : يقولوهنا ]الممتحنة
 ما كان ، كل شيء فهو يعلم-عز وجل- وأما اهللا ،يقع ممن ال يعلم عواقب األشياء لكن الترجي إنما للترجي

الوعد المحقق بمثل ى طريقة العرب أن العظماء يخرجون جرى عل لكن ،وما لم يكن وما سيكون كيف يكون
  .هذه العبارة

:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن أبي هريرة  ]سورة النساء) ٩٩([ }وكَان اللّه عفُوا غَفُورا{

 ثم قال قبل أن ))سمع اهللا لمن حمده((:  يصلي العشاء إذ قال-صلى اهللا عليه وسلم-بينا رسول اهللا 
 اللهم أنج ، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام،اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة((: يسجد

  .)٢()) يوسفيِنجعلها سنين كِسا اللهم ، اللهم اشدد وطأتك على مضر،لمستضعفين من المؤمنينا

                                                
  )٣٤١ص  / ١ج ) (٩٦١ ())اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف(: (-صلى اهللا عليه وسلم-باب دعاء النبي  -أخرجه البخاري في كتاب االستسقاء  - 2
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     عن ابن عباس ةحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليك: وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان قال

عز -كنت أنا وأمي ممن عذر اهللا : لقا ]سورة النساء) ٩٨([ }ِإالَّ الْمستَضعِفين{ :-عنهمارضي اهللا تعالى -
  .-وجل

هذا تحريض  ]سورة النساء) ١٠٠([ }ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَما كَِثيرا وسعةً{ :وقوله
ن تحصدوحة وملجأ ينالهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم م على
  .فيه

المراغم التحول من :  وقال ابن عباس، راغم فالن قومه مراغماً ومراغمة: تقول العرب،مصدر: والمراغم
) ١٠٠([ }مراغَما كَِثيرا{ :وقال مجاهد،  وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري،أرض إلى أرض

  .اً عما يكرهحيعني متزحز ]سورة النساء

وهذه ، }مراغَما{:  في معنى قولهمتقاربة عبارات  هذهكل -، ويجد عوضاًمتزحزحاً ومتحوالً- هذه العبارات
يخرج من بيته مهاجراً إلى اهللا ورسوله رغماً عن أنوف  وذلك أن من ،يلوح فيها معنى اإلرغام اللفظة

 ،-عز وجل-المشركين الذين يستضعفونه فإنه يجد في األرض مجاالً واسعاً لالنطالق والعمل في طاعة اهللا 
يكون عمله ذلك ف وما إلى ذلك مما يحصل به إعزاز الدين فيرفع رأسه ويعمل من غير إهانة وال إذالل

 في سجدتي -صلى اهللا عليه وسلم-ولذلك ذكر النبي ، الذي هو الشيطان األول ر ولعدوهاالكفعدائه إرغاماً أل
 وإن لم يكن لنقصذلك ا لتكميالً السجدتان  كانت له نقصوقعإذا كان أنه  صالته فيالمصلي إذا شك  السهو
  .)٣(للشيطان ماًترغي نقص فإنها تكون افيه

 لكن ، مع أن هذه الصفة مذمومة،في التبختر بين الصفين في القتال رخص -عليه الصالة والسالم–كما أنه 
  . كذلك لم تكنلما كان فيها إرغام للعدو وإغاظة له

ختم اآلية حيث  ]سورة الحشر) ٥([ اآلية }ما قَطَعتُم من لِّينٍَة{ :لى بقولهمن أمثلة إرغام العدو ما ذكره تعاو
من حال االستضعاف إلى حال  إذا انتقل اإلنسان وتحول ذلككف ]سورة الحشر) ٥([ }وِليخِْزي الْفَاِسِقين{: بقوله

  .لك إرغاماً لعدوه كان ذه وأن يقدم لدين-تبارك وتعالى-يقوى فيها ويستطيع أن يعمل بطاعة ربه 

 ،راجعيلمدارج السالكين فكتابه  تكلم على عبودية المراغمة كالماً جيداً في -رحمه اهللا-والحافظ ابن القيم 
ال يستطيع أن يقوم بالعبودية بحيث  يبقى في حال من االضطهاد والضعف والعجزلإلنسان أن جوز لذلك ال ي

أن يبتعد  إذا كان يستطيعالً عن أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بها فض-عز وجل-ده اهللا واألعمال التي تعب 
  .عن ذلك

يِجد ِفي { : منهم قتادة حيث قال في قوله، قاله غير واحد،يعني الرزق ]سورة النساء) ١٠٠([ }وسعةً{ :قوله
  .دى ومن القلة إلى الغنى أي واهللا من الضاللة إلى اله]سورة النساء) ١٠٠([ }اَألرِض مراغَما كَِثيرا وسعةً

 التي ذكروها كلها -مرضي اهللا تعالى عنه-، فأقوال السلف  في السعةى معن-تبارك وتعالى-اهللا  لم يحدد هنا
 يجد  أو،ويجد سعة في الصدرأو  ، يجد سعة في العمل أو،يجد سعة في الرزق:  سواء قيلدخل في اآليةت

  . دون معنى إال بدليل يجب الرجوع إليهىص معنال يخولذلك ،  داخل فيه ذلك كل،سعة في ألوان الهدايات

                                                
 ).٤٠٠ص  / ١ج ) (٥٧١ (باب السهو في الصالة والسجود له -كتاب المساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم في  - 3
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) ١٠٠([ }ومن يخْرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اللِّه ورسوِلِه ثُم يدِركْه الْموتُ فَقَد وقَع َأجره على اللِّه{ :وقوله

من   الطريق فقد حصل له عند اهللا ثواب خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناءومن: أي ]سورة النساء
رضي اهللا - كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب ،هاجر

 ، امرئ ما نوىلإنما األعمال بالنيات وإنما لك((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-تعالى عنه
 ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ،رته إلى اهللا ورسولهفمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهج

  .وهذا عام في الهجرة وفي جميع األعمال )٤())يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ثم أكمل بذلك العابد المائة ثم 
 ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد ؟ةومن يحول بينك وبين التوب: ة؟ فقالهل له من توب: سأل عالماً

 فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد اآلخر أدركه الموت في أثناء الطريق فاختصمت ،آخر يعبد اهللا فيه
 فأمروا أن ، بعدإنه لم يصل:  وقال هؤالء،إنه جاء تائباً:  فقال هؤالء،فيه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب

 أن تبعد  وهذه، فأمر اهللا هذه أن تقترب من هذه،يقيسوا ما بين األرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو منها
أنه لما جاءه الموت : وفي رواية )٥(ي هاجر إليها بشبر فقبضته مالئكة الرحمةتفوجدوه أقرب إلى األرض ال

  .)٦(نأى بصدره إلى األرض التي هاجر إليها

ا ضربتُم ِفي اَألرِض فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ ِإن وِإذَ{
  .]سورة النساء) ١٠١([ }الْكَاِفِرين كَانُواْ لَكُم عدوا مِبينًا

عِلم َأن سيكُون ِمنكُم مرضى { :سافرتم في البالد كما قال تعالى : أي}ِضوِإذَا ضربتُم ِفي اَألر{: يقول تعالى
  .]سورة المزمل) ٢٠([ اآلية }وآخَرون يضِربون ِفي الَْأرِض يبتَغُون ِمن فَضِل اللَِّه

تخففوا فيها من كميتها بأن  :أي ]لنساءسورة ا) ١٠١([ }َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِةفَلَيس علَيكُم جنَاح { :وقوله
  .تجعل الرباعية ثنائية

 أهل  أخذ منه جمهور وقد،رفع الجناح بمعنى رفع الحرج ]سورة النساء) ١٠١([ }فَلَيس علَيكُم جنَاح{:  تعالىقوله
عمر بن م منه- من السلف من يرى الوجوبف ، والخالف في هذه المسألة معروف،اًواجب أن القصر ليس العلم

صلى -النبي  قول منها يحتجون بأدلةو ، من أهل العلم وبه قال الظاهرية وجماعة-رحمه اهللا– زعبد العزي
عليه الصالة –  وأمر)٧())ب أن تؤتى عزائمهحاهللا يحب أن تؤتى رخصه كما يإن ((: -اهللا عليه وسلم

، هذا األمر للوجوب:  فقالوا)٨())دقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا ص((:  حيث قالبقبولها -والسالم
فرضت ": -ارضي اهللا عنه- كما في حديث عائشة  ركعتين الصالة فرضت في أصلهااستدلوا كذلك بأنو

                                                
ومسلم في كتاب ) ٣ص   / ١ج  ) (١ (-سلموصلى اهللا عليه    - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا          -رجه البخاري في كتاب بدء الوحي       أخ - 4

  ).١٥١٥ ص / ٣ج ) (١٩٠٧  ( وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال))إنما األعمال بالنية( (: - سلم وصلى اهللا عليه-باب قوله  -اإلمارة 

ومسلم في  ) ١٢٨٠ص   / ٣ج  ) (٣٢٨٣] (سورة الكهف ) ٩([} َأم حِسبتَ َأن َأصحاب الْكَهِف والرِقيمِ     { باب –أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 5
 ).٢١١٨ص  / ٤ج ) (٢٧٦٦ (باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله -كتاب التوبة 

 ).٢٧٦٦ص  / ٤ج ) (٢٧٦٦ (ب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهبا - كتاب التوبة –صحيح مسلم  - 6

وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم      ) ٨٢ص   / ٨ج  ) (٨٠٣٢(وفي األوسط   ) ٣٢٣ص   / ١١ج  ) (١١٩٠٧(أخرجه الطبراني في الكبير      - 7
)١٨٨٥.( 

  ).٤٧٨ص  / ١ج ) (٦٨٦ (باب صالة المسافرين وقصرها -أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها  - 8
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هي ركعتين فإذا صلى أربع ركعات :  فقالوا)٩("الصالة ركعتين ثم زيد في صالة الحضر وأقرت صالة السفر
  .في السفر فقد زاد في ذلك

 لما أتم خلف عثمان وما المراد بكالمه -رضي اهللا تعالى عنه-كالم ابن مسعود هذا الباب مما يذكر في و
رضي اهللا - وصليت مع أبي بكر ، بمنى ركعتين-صلى اهللا عليه وسلم-صليت مع رسول اهللا : " قالحينما
بع  فليت حظي من أر، بمنى ركعتين-رضي اهللا عنه- وصليت مع عمر بن الخظاب ، بمنى ركعتين-عنه

، وعلى كل هل المقصود أنه يتخوف أن ال تقبل أصالً أو أنه يريد الفضل يعني )١٠("متقبلتانركعتان  ركعاٍت
  . القصر وإنما تدل على أن ذلك رخصةوجوبهذه اآلية بمجردها ال تدل على فإن حال 

يعني  الكيفية قصر وليس قصر الكم، و الصالةكيفية المراد به قصر  يكونقصر الصالة هنا يحتمل أنثم إن 
  لها، ففي حال المسايفة والمواجهة وااللتحام يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبل،حسب استطاعته يصلي أن

يقصر من كيفيتها في ركوعها وسجودها واستقبالها و ،حسب استطاعته ويصلي إيماء ،مع أن االستقبال شرط
هذا المعنى موجودة في مثل هذه اآليات التي يذكر   والقرائن الدالة على ترجيح،واالستقرار فيها وما إلى ذلك

 ،]سورة النساء) ١٠١([ }ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ{ :منها قوله تعالى و، فيها هذه القضية-عز وجل-اهللا 
سورة ) ١٠٢([ }لْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معكوِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ فَ{ :ذلك بعدتعالى ثم انظر إلى قوله 

 }ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ{: ، ففي األولى يقول حال أخرى غير الحالة األولىاكأنهتجدها  ]النساء

 إذا كنتم  يعني}تَ لَهم الصالَةَفََأقَم وِإذَا كُنتَ ِفيِهم{ :والحالة الثانية ،تحامهذا في حال االل ف]سورة النساء) ١٠١([
تقتضي  }فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ{ : في قولهاإلقامة وذلك أن ؛الخوف مع وجود تصلون في غير حالة االلتحام لكن

  .، واهللا أعلم غير المعنى الذي يكون في حال االلتحامىمعن

 رحمه–ذهب كبير المفسرين ابن جرير  ]سورة النساء) ١٠٣([ }الَةَفَِإذَا اطْمْأنَنتُم فََأِقيمواْ الص{ : تعالىثم قال

 فأتموا حدود  واطمأنت أنفسكم باألمنزال خوفكم من عدوكم وأمنتمأي إذا  }فَِإذَا اطْمْأنَنتُم{ إلى أن معنى -اهللا

ن من المعاصريرجحه  ى قريبمعنذا وه، غير قاصريها عن شيء من حدودها المفروضة عليكمالصالة 
  .الشيخ محمد األمين الشنقيطي

أن  -ى عليه ابن كثير هناوهو الذي مشهور الذي عليه كثير من أهل العلم وهو المعنى المش-والمعنى اآلخر 
 فرسإذا انتهى ال بحيث ثنائية فتكون الرباعية بحيث تقصر أن تقصروا من الصالة من جهة الكميةالمراد 

  .الصالة واجعلوها رباعيةووصلتم إلى بالدكم واطمأننتم فأتموا 

لما  -رضي اهللا عنه-عمر ن وأ، كون في حال الخوف فقطت ال  الصالةقصر مشروعية  أن الثاني القوليؤيدو
 أن القصر رخصة أو صدقة تصدق أخبره ف عنها-صلى اهللا عليه وسلم-نه سأل النبي إ: قال عن هذاسئل 

                                                
ومسلم في كتاب صـالة المـسافرين       ) ١٣٧ص   / ١ج  ) (٣٤٣(باب كيف فرضت الصلوات في اإلسراء        -أخرجه البخاري في كتاب الصالة       - 9

 ).٤٧٨ص  / ١ج ) (٦٨٥ (باب صالة المسافرين وقصرها -وقصرها 

 باب - كتاب صالة المسافرين وقصرها ومسلم في) ٣٦٨ص  / ١ج () ١٠٣٤(باب الصالة بمنى  -أبواب تقصير الصالة  أخرجه البخاري في    - 10
 ).٤٨٣ص  / ١ج ) (٦٩٥(قصر الصالة بمنى 
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 في حال السفر أن تصلوا إيماء أو ال يرخص:  بقولهجابألقصر الكيفية  المراد كان ولو ،اهللا بها على عباده
  . الرباعية ركعتيننو تصلكم إال أن-عز وجل-نحو ذلك بل يجب أن تقيموا أركانها وشروطها كما أمر اهللا 

فصلى بهم ركعتين، فدل  -صلى اهللا عليه وسلم-بعث رسوله ذكر أن اهللا  -رضي اهللا عنه–ثم إن ابن عمر  
 على أن القصر إنما يكون في تدل التي كانت ترد على تساؤلهم اإلجابات، كما أن قيفيةالقضية توعلى أن 

 .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين واهللا أعلم، ،الكم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٩(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

 ]سورة النـساء  ) ١٠١([ } َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ    ِإن ِخفْتُم { :وأما قوله تعالى   :- تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   

مبدأ اإلسالم بعـد الهجـرة كـان غالـب          في   فإن   ؛فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه اآلية         
 وسائر األحيان حرب لإلسالم ،غزو عام أو في سرية خاصة   إلى   بل ما كانوا ينهضون إال       ،ةأسفارهم مخوف 

ولَا تُكِْرهوا فَتَيـاِتكُم    { : كقوله تعالى  ، إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فال مفهوم له           والمنطوق ،وأهله
ـ    { : وكقوله تعالى  ]سورة النــور ) ٣٣([ }علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا     ي حجـوِركُم مـن     ورباِئبكُم الالَِّتـي ِف

آِئكُمسورة النساء) ٢٣([ اآلية }نِّس[.  

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

  والمسكوت هو ما دلَّ    ، عليه اللفظ في محل النطق     ما دلَّ  هو   المنطوقف ،كالم ينقسم إلى منطوق ومفهوم    الفإن  

 حجـة كالهمـا    و مخالفةمفهوم  ينقسم إلى مفهوم موافقة و    ، وهو   عليه ال في محل النطق بل من جهة السكوت        

  . لحكم المنطوق بهاًمخالف أن يكون حكم المسكوت عنه فهوم المخالفة، ومعنى م في األحكامماحتج به ي:أي

ال : فكأنك قلـت لـه    عط هذه الصدقة للفقراء     أ: إلنسانك إذا قلت    أنعلى مفهوم المخالفة    ومن األمثلة البسيطة    
  .المسكوت عنهالمعنى  مفهوم المخالفة وهو جهةمن  مع أنك لم تتلفظ بذلك لكنه عرف تعطها لألغنياء

فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين            {: وبالنسبة لمنطوق اللفظ في قوله تعالى     
فهوم المخالفة في هـذه     م، و رين حال خوف فتنة الكاف     الصالة أنه يجوز القصر في    ]سورة النساء ) ١٠١([ }كَفَرواْ

ى في السفر ما دام المسافر       بمعنى أنه ال يجوز القصر حت      ،حال األمن  الصالة في    ال يجوز لكم قصر   اآلية أنه   
  .آمناً

هنـا    فإنه-وهو في هذه اآلية أنه ال قصر للصالة في السفر حال عدم الخوف           -ومع أن مفهوم المخالفة حجة      
  :ة ومنهافة حجة إال في نحو سبع أو ثمان حاالت مستثنالمخال مفهوم ا؛ ألنعتبرغير م

أن :  أي،خـرج مخـرج الغالـب   بمعنى أنه  ،أن يكون اللفظ المنطوق به روعي فيه الحال الغالبة في الوقوع          
في غالب أسـفارهم   وقد كان حال الصحابة في زمانهم أنهم   ،حال كثيرة الوقوع  المنطوق جيء به مراعى فيه      

  ..]سورة النساء) ١٠١([ }ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ{ِ: لذلك قال اهللا والخوفيعانون من 

نعـم كـانوا    : فماذا كانوا يصنعون في حال األمن؟ أليسوا كانوا يقصرون الصالة أيضاً؟ فـالجواب             :فإن قيل 
صر الصالة في الـسفر حـال   أنه كان يق -صلى اهللا عليه وسلم–يقصرون؛ ألنه ثبت في السنة من فعل النبي        

 يصلي في منى قصراً    حيث كان     حينما كان في حجته    -صلى اهللا عليه وسلم   -ما حصل له    ، ومثال ذلك    األمن
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صلى – حينئذ، كما أنه ثبت من قوله         وال قتال وال خوف    -مرضي اهللا عنه  -معه نحو مائة ألف من الصحابة       و
  . ما يلغي هذا المفهوم كما سيأتي-اهللا عليه وسلم

مفهوم المخالفة معتبر إال في مواضع منها هذا الموضع؛ وذلك أن هذه اآلية كانت نازلة في حال يغلـب                   : إذن
 ما يلغي هـذا المفهـوم، واهللا        -عليه الصالة والسالم  –عليها حال معينة؛ ثم إنه ثبت في السنة من قوله وفعله            

  .أعلم

لصالة بـالكم ال بـالكيف، أعنـي علـى تفـسير      وهذا الجواب إنما يقال باعتبار تفسير من فسر القصر في ا     
 المخالفة في هذه اآليـة      مفهومإن  : إنه يقال  ف على قول ابن جرير وقول الشنقيطي ومن وافقهم       الجمهور، وأما   

 إن القصر المراد باآلية هو قصر كيفية الصالة ال كميتها بمعنى أنه يكفي اإليمـاء                :؛ وذلك أنهم يقولون   معتبر
حـال  وحال االقتحام  وحال الخوف الشديدكله هذا  و ، ونحو ذلك  تصلي إلى غير القبلة   عن الركوع والسجود و   

 فهـذا ال تقـصروا   ،أما الخوف الذي يمكن أن تقيموا فيه الصالة كما أمركم اهللا بركوعها وسجودها        و المسايفة
الخالصـة  ، وكميـة في حال األمن ال تقصروا قصر كيفية من باب أولى وإنما يقصر قصر         ف ،فيه من الصالة  

  .اً ومن وافقهم يكون مفهوم المخالفة هنا معتبريعلى قول ابن جرير والشنقيطأنه 

فَلَيس علَـيكُم جنَـاح َأن      { :معتبر أم غير معتبر في قوله تعالى      المخالفة  هل مفهوم   :  سائل فقال  سأللو  : إذن
مفهـوم  :  فيكون الجواب باختصار]سورة النساء) ١٠١([ ؟}ين كَفَرواْتَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَّذِ    

، وهو معتبر على قول ابـن      يكون خرج مخرج الغالب   ؛ ألنه   على قول الجمهور  المخالفة في اآلية غير معتبر      
  .جرير ومن وافقه؛ ألن المراد بالقصر قصر الكيفية الذي ال يجوز إال في حال الخوف الشديد، واهللا أعلم

فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن { :سألت عمر بن الخطاب قلت: عن يعلى بن أمية قال    وى اإلمام أحمد    ور
رضي اهللا - فقال لي عمر ؟ن اهللا الناس وقد أم]سورة النساء) ١٠١([ }الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ    

صـدقة  ((:  فقال ، عن ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم   - فسألت رسول اهللا     ، منه جبتَعما   م عجبتُ: - عنه تعالى
هذا حديث حـسن    : وقال الترمذي  ،وهكذا رواه مسلم وأهل السنن     )١())عليكم فاقبلوا صدقته  تصدق اهللا بها    

 وال يحفظ   -رضي اهللا تعالى عنه   -هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر         : وقال علي بن المديني    ،صحيح
  . من هذا الوجه ورجاله معروفونإال

 وسؤال  ،سؤال يعلى لعمر  يرد  فإنه ال    -كما فهم ابن جرير رحمه اهللا     – قصر الكيفية بالقصر  لو كان المقصود    
 أنه في حال األمـن ال يجـوز قـصر   ا من مفهوم المخالفة فهم ألنهما إنما -صلى اهللا عليه وسلم -عمر للنبي   

أنه ال قصر للرباعية حـال  -ما فهمتاألمر كما ليس :  قصر الكيفية لقيلود ودليل هذا أنه لو كان المقص    الكمية،
 يتضح أن األمر ليس كمـا  ولذلك،  إال في حال الخوف فقط   -في كيفيتها –  وإنما فعالً ال تقصر الصالة     -األمن
  . واهللا أعلم، إطالقاً-رحمه اهللا–ابن جرير  فهم

                                                
 ).٤٧٨ص  / ١ج ) (٦٨٦(باب صالة المسافرين وقصرها  –كتاب صالة المسافرين وقصرها  أخرجه مسلم في - 1
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 عـن   -مارضي اهللا تعالى عنه   -سألت ابن عمر    : الوروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء ق          

 ]سورة النـساء  ) ١٠١([ }ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ     { :أين قوله تعالى  :  فقلت ،ركعتان: صالة السفر فقال  

  .)٢(-صلى اهللا عليه وسلم-سنة رسول اهللا :  فقال؟ونحن آمنون

  .أن المراد قصر الكمية ال الكيفيةالجمهور، وهو قول ذا يرجح كل هو ،هذا كسؤال يعلى لعمر عن القصرو

 من  -صلى اهللا عليه وسلم   -خرجنا مع رسول اهللا     :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى البخاري عن أنس     
أقمنـا  : مكة شيئاً؟ قال   ب مأقمت:  قلت ،ن حتى رجعنا إلى المدينة    ـالمدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتي      

  .)٣(وهكذا أخرجه بقية الجماعة بها عشراً،

صلى اهللا  -صليت مع النبي    :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي         
 ،ماجهورواه الجماعة سوى ابن      ، ركعتين -أكثر ما كان الناس وآمنه    - الظهر والعصر بمنى     -عليه وسلم 

  .)٤( ركعتينى بمن- آمن ما كان- عليه وسلمصلى اهللا-صلى بنا رسول اهللا : ولفظ البخاري قال

  . واهللا أعلم-صلى اهللا عليه وسلم–ة النبي  وليس في حجعام الفتحكان في  -حديث أنس-الحديث األول 

ـ  وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ فَلْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معك ولْيْأخُذُواْ َأسِلحتَهم فَ         { واْ ِمـن  ِإذَا سـجدواْ فَلْيكُونُ
                تَغْفُلُون واْ لَوكَفَر الَِّذين دو متَهِلحَأسو مهْأخُذُواْ ِحذْرلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَملْتَْأِت طَآِئفَةٌ ُأخْرو آِئكُمرو

ةً واِحدلَةً ويكُم ملَيع ِميلُونفَي ِتكُمِتعَأمو ِتكُمِلحَأس نى عضركُنتُم م طٍَر َأون مَأذًى م ِبكُم ِإن كَان كُملَيع نَاحالَ ج
  .]سورة النساء) ١٠٢([ }َأن تَضعواْ َأسِلحتَكُم وخُذُواْ ِحذْركُم ِإن اللّه َأعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًا

  .صالة الخوف أنواع كثيرة

  ..إجماالً ببيان األلفاظ وإنما تكلم على صالة الخوف عتِنهنا لم ي -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

ال هذا الخطـاب   ]سورة النساء) ١٠٢([ }وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ فَلْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معك   {: قوله تعالى 
  .ف عامة بل هذا في صالة الخو-صلى اهللا عليه وسلم-يختص بالنبي 

وِإذَا ضـربتُم ِفـي   { : تعـالى  أعني قولـه -على قول ابن جرير-  في قصر الكيفية ن اآلية األولى  إ: وإذا قلنا 
ذه  فه]سورة النساء) ١٠١([ }اَألرِض فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ         

إن صالة الخوف تكون ركعة لكل      : سواء على قول من قال    ة  في قصر الكمي   وهي   الصالة فيها ركوع وسجود   
  .ن الرباعية تصلى مقصورةإ: أو من قال -من بعدهمصحابة وقال به كثير من ال وهو قول معروف- طائفة

فَِإذَا اطْمْأنَنتُم  { :-عز وجل -وله  كقهذا   ]ة النساء سور) ١٠٢([ }وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ     { :يقول تعالى 
 ،فهناك على قول ابن جرير في حال المسايفة وااللتحـام مـع األعـداء         ]سورة النساء ) ١٠٣([ }فََأِقيمواْ الصالَةَ 

كر صـفة مـن      ذ -عز وجل –اهللا  ف ،صفة صالة الخوف كيف تصلى    تكون هذه في بيان     وعلى قول الجمهور    

                                                
وقال شعيب ) ١١٠ص  / ١١ج ) (٦٣(وفي الكبير ) ١٨٤ص  / ٢ج ) (٩٩٧( والطبراني في الصغير )١٣٥ص  / ٢ج ) (٦١٩٤(أخرجه أحمد  - 2

 .صحيح لغيره وهذا إسناد محتمل للتحسين: األرنؤوط

 ).٣٦٧ص  / ١ج ) (١٠٣١ (باب ما جاء في التقصير وكم حتى يقصر -أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصالة  - 3

 باب –صالة المسافرين وقصرها    ومسلم في كتاب    ) ٣٦٧ص   / ١ج  ) (١٠٣٣ ( باب الصالة بمنى   -قصير الصالة   أبواب ت   أخرجه البخاري في   - 4

 ).٤٨٣ص  / ١ج ) (٦٩٦(قصر الصالة بمنى 
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 وذلك كله يفعـل بحـسب   ، سبع صفات أو أكثر   في السنة ربما تصل إلى     لها صفات متعددة   ورد   وقد ،صفاتها
  .-عز وجل-حالهم وحال عدوهم وما يحتاجون إليه توسعة من اهللا 

  موجـه ه أنه هذا الخطاب ظاهر   ]سورة النساء ) ١٠٢([ }فَلْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معك ولْيْأخُذُواْ َأسِلحتَهم     { : تعالى قوله

لطائفـة التـي تقـوم       موجه ل   أن الخطاب  -كما قال بعض المفسرين   -ي تقوم تصلي مع أنه يحتمل       للطائفة الت 
 أنه يعـود    -اهللا أعلم و- والظاهر   ، للجميع اً ويحتمل أن يكون الخطاب موجه     ،تحرس أي التي    ،واجهة للعدو م

 والمعنـى أن    ،لضمير يعود إلى أقرب مذكور    ؛ ألن ا  ي تقوم تصلي معه   تحدث عنها وهي الطائفة ال    تللطائفة الم 
في حال المطر والمـرض     لهم   -عز وجل - ولهذا رخص اهللا     ؛السالحأفرادها  ي تصلي يحمل    تهذه الطائفة ال  

 إذا كان الـذين يـصلون  ه  وأما الطائفة األخرى فال يفهم إطالقاًَ أنها ال تحمل السالح؛ ألن   ،أن يضعوا أسلحتهم  

؛ فالذين يقفون إنما يقفون للحراسة فـال حاجـة          من باب أولى   بالنسبة للحراس     فحمل السالح  يحملون السالح 
لكن ذكر   -الذين يصلون والذين يحرسون   -ون أسلحتهم   جميع يحمل ال فالمقصود أن    ،لتنبيههم على حمل السالح   

  .فأمرهم اهللا بحمله ، انشغالهم بالصالة مظنة لوضع السالحألنصلون؛ الذين ي

ولْتَْأِت طَآِئفَةٌ ُأخْرى لَم { ،الذين يحرسونيعني  ]سورة النساء) ١٠٢([ }دواْ فَلْيكُونُواْ ِمن ورآِئكُمفَِإذَا سج{ :ثم قال
  كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصثم تأتي الطائفة التـي      ،هؤالء يصلون معه ركعة ثم يتأخرون     يعني   ]سورة النساء ) ١٠٢([ }ي 

 إمـا علـى     -ر والهيئات والكيفيات  على اختالف في الصيغ والصو    - ةكانت تحرس وتتقدم وتصلي معه ركع     
على القول  – والمقصود أنهم    ،ركعتينيصلون  : إما على قول من قال     و ،إنه تجزئهم ركعة واحدة   : قول من قال  

 ركعة ثم يتمـون  -صلى اهللا عليه وسلم -يصلون مع النبي     اآلخرون ف   ويتقدم ،يتراجعون -بركعتين لكل طائفة  
 ، منفـردين  وركعة-صلى اهللا عليه وسلم-كون ركعة مع النبي ت ف ،ركعة وأولئك يتمون ألنفسهم ركعة    ألنفسهم  

تبارك - على أن المجاهد أحوج ما يكون لالرتباط باهللا           هذا يدلصالة الجماعة، كما     أهمية   وهذا كله يدل على   
  !يصلون؟الذي ينام على فراشه والناس  فأين -وتعالى

 الطائفـة أمر بأخذ الحذر عند ذكر      أنه  يالحظ  ] سورة النساء ) ١٠٢([ }خُذُواْ ِحذْرهم وَأسِلحتَهم  ولْيْأ{ :يقول تعالى 

ظـن   إذا رأى الجميع يحمل الـسالح   العدو  أن  هو -واهللا أعلم –  والسبب ، األولى مع الطائفة الثانية ولم يذكره    
التأخر والسجود والركوع والتبـديل  من   يرىن لميصلوتبين له أنهم فإذا ،  أنهم قد اصطفوا للقتال واستعدوا له     

  .بأخذ الحذر  لذلك أمرهم قد يقدم عليهم ويهاجمهمهبعد ذلك فإن

 األحرى بمزيد من الحـذر؛ ألن العـدو إنمـا يريـد أن     يأن الطائفة األخرى ه السبب هو  ويحتمل أن يكون  
 ،هو ال يريد أن يفـوت هـذه الفرصـة      و م يصلون وه مواتيه تكون   فرصته و هاجمهم قبل الفراغ من الصالة    ي

 من الصالة وانـصرفوا  إذا سلموا حيث إنهم ؛آخر فرصة للعدو لإلغارة بالحذر؛ ألنها فأمرت الطائفة األخرى 
 فـالهجوم   ،بهم ويعرف أن لهم صالة هي أحب إليهم من كـل شـيء            انتهى مقصود العدو الذي كان يتربص       

ثـل  على كل حال فإن م    ، و -عز وجل -والعلم عند اهللا     ،كن أن يقال هذا   م، فالمقصود أنه ي   سيكون في الصالة  
 فيما يبدو وإن كان      لكن لها وجه   ،قد تكون صحيحة وقد ال تكون      ف - اهللا مرحمه-يستنبطها العلماء   هذه القضايا   
  .، فاهللا أعلم السببيستخرج غير هذايمكن أن عند التأمل 
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 والصالة تـارة    ،ون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها        فإن العدو تارة يك    ،أنواع كثيرة صالة الخوف   
 ، ثم تارة يصلون جماعـة     ، وتارة تكون ثنائية كالصبح وصالة السفر      ،ة كالمغرب يتكون رباعية وتارة ثالث   

 بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجـاالً  ،وتارة يلتحم الحرب فال يقدرون على الجماعة    
  .وركباناً

فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْـتُم َأن يفِْتـنَكُم      { : اآلية السابقة   على  المعنى يحمل   هذا طبعاً
هذه  وعليه تكون   قصر الكيفية، ن المراد بالقصر    أبقول ابن جرير     بناء على    ]سورة النساء ) ١٠١([ }الَِّذين كَفَرواْ 

  .، واهللا أعلميستطيعون إقامتها بالركوع والسجوداآلية في حال كونهم 

  .ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصالة

: -مـا رضي اهللا تعـالى عنه    - لحديث ابن عباس     ،يصلون والحالة هذه ركعة واحدة    : ومن العلماء من قال   

 وفـي   ،حضر أربعاً وفي السفر ركعتـين      في ال  -صلى اهللا عليه وسلم   -فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم       
  . وبه قال أحمد بن حنبل]ماجهرواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن [ "الخوف ركعة

 وإليـه ذهـب   ،قتادة وحمـاد  وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم و       : قال المنذري في الحواشي   
ي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة        وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروز          ،طاوس والضحاك 

  .في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضاً

 فإن لـم تقـدر فـسجدة    ،أما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماء    : هوقال إسحاق بن راهوي   
  .واحدة؛ ألنها ذكر اهللا

وإنما ،  -أحياناًلسجدة  أن الركعة يعبر عنها با    باعتبار  - ه بسجدة واحدة أنها ركعة     ابن راهوي  طبعاً ليس مقصود  
  ، واهللا أعلم المعروف السجود هناقصد

 .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٣٠(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  : قبل ذكر صفتهاولنذكر سبب نزول هذه اآلية أوالً: - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

صلى اهللا عليه -كنا مع رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-قي رزروى اإلمام أحمد عن أبي عياش ال
   فصلى بنا رسول اهللا ، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، بعسفان-وسلم

  اآلنتأتي عليهم:  ثم قالوا، على حال لو أصبنا غرتهملقد كانوا:  فقالوا، الظهر-صلى اهللا عليه وسلم-

ن الظهر ي بهذه اآليات ب-عليه السالم-فنزل جبريل :  قال،صالة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم
صلى -فحضرت فأمرهم رسول اهللا : قال ]سورة النساء) ١٠٢([ }وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ{ :والعصر

ثم ركع فركعنا جميعاً ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم :  قال، فأخذوا السالح فصفنا خلفه صفين-هللا عليه وسلما
وا وقاموا جلس  فلما سجد، واآلخرون يحرسونهم، بالصف الذي يليه-صلى اهللا عليه وسلم-سجد النبي 

 ثم ركع ،مصاف هؤالء وجاء هؤالء إلى ، ثم تقدم هؤالء إلى مصاف هؤالء،اآلخرون فسجدوا في مكانهم
 واآلخرون ، والصف الذي يليه-صلى اهللا عليه وسلم- ثم سجد النبي ، ثم رفع فرفعوا جميعاً،فركعوا جميعاً

فصالها رسول اهللا :  قال، ثم انصرف، فلما جلسوا جلس اآلخرون فسجدوا ثم سلم عليهم،قيام يحرسونهم
وهذا  وهكذا رواه أبو داود والنسائيي سليم، بنمرة بعسفان ومرة بأرض ،  مرتين-صلى اهللا عليه وسلم-

  .إسناد صحيح وله شواهد كثيرة

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا،  الرحيمبسم اهللا الرحمن

 بعسفان هي -صلى اهللا عليه وسلم-النبي   حينما صلىرقيالزفهذه الصفة التي جاءت في حديث أبي عياش 
صالة الخوف جاءت بصفات متعددة بحسب حال المسلمين مع ف ،ردة في صالة الخوفإحدى الصفات الوا

 إذا ،أو نحو ذلك وهذه الصفات ربما تزيد على الثمان ، عليهم-تبارك وتعالى- توسعة من اهللا ؛عدوهم
بن ن بعض أهل العلم كا حتى إاعتبرنا التداخل الموجود في بعض الروايات وإال فإن الروايات في ذلك كثيرة

صالها :  يقول-رحمه اهللا- مع أن الحافظ ابن القيم ، وبعضهم يزيد عليه،حزم يذكر في ذلك ستة عشر وجهاً
صلى اهللا عليه -ن النبي إ: مقابل يقول ابن العربي المالكي وفي ال، عشر مرات-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
ت الضعيفة وطرح التداخل الموجود في  فعلى كل حال إذا طرحت الروايا، صالها أربعاً وعشرين مرة-وسلم

  . فهي بحسب حال العدو-واهللا تعالى أعلم-بعض الصفات فإن العدد سيكون أقل من هذا بكثير 

 فيصلي اإلمام بطائفة منهم ركعة إذا كانت ،إلى قسمين القوم من أسهل هذه الصفات وأوضحها أن ينقسمو
 ثم ،م هذه الطائفة لنفسها ركعة ثم ترجع في مواجهة العدو فتت،ثم يقوم -صالة الفجرك- مثالً ثنائية الصالة

  . ثم يسلمون معه،تأتي الطائفة األخرى ويصلي بهم ركعة ثم يجلس في التشهد حتى يتموا ألنفسهم ركعة
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 وهي في  العدوةمقابلفي قائمة بقى ثم ت ركعةالطائفة األولى يصلي بأن هذه  القريبة من ومن الصفات
 ،بالتناوب اإلتمام ويكون هذا ، ثم تتم كل طائفة لنفسها،طائفة األخرى وتصلي معه ركعة ثم تأتي ال،الصالة

  . فائدة مشروعية صالة الخوفتال يتمون معاً وإال ذهببمعنى أنهم 

 اإلمام مع جميعاً ا فيصلوإذا كان العدو بينهم وبين القبلة أن يصطفوا على صفين صالة الخوف صفات ومن 
تقدم ي ثم ،اًالصف الثاني قائم ويبقى إذا جاء السجود سجد الصف األول معه، فمن الركوع ا ويرفعواثم يركعو

 فإذا جاء السجود سجد ،يرفعون معاًوفي الركعة الثانية ويتأخر الصف األول ثم يركعون  الصف الثاني
الذي كان –الصف الثاني في قيامهم  ىبقي و- في الركعة األولى كان هو الصف الثانيذيال- الصف األول

فإذا فرغوا من سجودهم سجد الصف الثاني ثم يتشهدون معه جميعاً  -هو الصف األول في الركعة األولى
  .وينصرفون جميعاً

ومن الصفات أن يصلي بهؤالء ركعتين ويسلم بهم ثم يصلي بالطائفة األخرى ركعتين جديدتين وينصرف 
 يصلي بهؤالء ثالث -المغرب–ذا إذا كانت الصالة ثالثية  وهك،الثانية بالنسبة إليه نافلةالصالة ب وتكون ،بهم

صلى اهللا عليه -كل هذا ثابت عن رسول اهللا  و،ثالث ركعات وينصرفأولئك ركعات وينصرف ويصلي ب
  .-وسلم

 ركعات فإنه أربعمن  وإذا كانت الصالة ،هو قائمووإذا كانت الصالة من ركعتين فإنه ينتظر الطائفة الثانية 
 الطائفة الثانية أن يعني ،ينتظر في التشهد األول فثالث ركعاتمن تشهد األول وإذا كانت الصالة ينتظر في ال

  .تصلي معه ركعة واحدة

ى صالة الخوف  صل-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا عنه-ثبت أيضاً من حديث حذيفة كما 
الذي ف ، حينما كانوا بطبرستان-ى عنهرضي اهللا تعال- وهذه الصيغة ثابتة وصالها حذيفة ، واحدةركعة

 أن هذه الصفات بحسب الحال ففي حال الخوف الشديد أو في حال االلتحام يصلون -واهللا تعالى أعلم-يظهر 
وإذا كانوا في حالة أخرى فينظر في مقامهم وشدة الخوف  ،إيماء من غير استقبال وال ركوع وال سجود

  .يصلون بها فن أليق بالحالوموقع العدو فيختارون الصفة التي تكو

نه أمن يرى  -رحمه اهللا-ابن كثير عن إسحاق بن راهويه كما سبق فيما أورده الحافظ -ومن أهل العلم 
قال ما ك -عز وجل- فإن لم يستطع فبتكبيرة اإلحرام؛ ألنه ذكر هللا ،يصلي ركعة فإن لم يستطع فسجدة

 واهللا تعالى ،صور لصالة الخوف ثابتة وصحيحة فالمقصود أن كل هذه الصفات وال-رحمه اهللا-إسحاق 
  .أعلم

 فأخذوا السالح -صلى اهللا عليه وسلم-فأمرهم رسول اهللا "يعني صالة العصر" فحضرت: " عياشوقول أبي
 }ولْيْأخُذُواْ َأسِلحتَهم{ : في قولهظاهر األمر الوجوبألن  ؛طبعاً أخذ السالح واجب "فصفنا خلفه صفين

 وال يبلغ هذا أن يكون ذلكإال إذا كان لهم عذر من مطر أو جراح أو مرض أو نحو  ]لنساءسورة ا) ١٠٢([
إن حمل السالح :  يقول حيث-رحمه اهللا-بعض أهل العلم مثل داود الظاهري  كما قال شرطاً لصحة الصالة

أن م بعضهشترط ا و،كون في حال الخوفأن ت: اً منها لها شروط وذلك أن،شروط صحة صالة الخوفمن 
عامة  لكن ،على كل حال هذه الشروط منها ما هو مختلف فيه و،صح في الحضرت الفر ويكون ذلك في الس
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 قول شروط الصحةالقول بأن ذلك من  ف، أخذهتصح من غير حمل السالح لكن يجبا أهل العلم يرون أنه
  . واهللا تعالى أعلم،بعيد

صلى اهللا عليه - ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبي ثم ركع فركعنا جميعاً:  قال،فصفنا خلفه صفين": يقول
 ، فلما سجدوا وقاموا جلس اآلخرون فسجدوا في مكانهم، واآلخرون يحرسونهم، بالصف الذي يليه-وسلم

حتى حينما تقدموا لكن من أجل أن يحصل لهؤالء ون الجميع يصليعني أن  "ثم تقدم هؤالء إلى مصاف هؤالء
   وهذا ثابت أيضاً في حديث جابر بن عبد اهللا ،أخر أولئكيتقدم هؤالء ويت ر تأخيرسجود معه ابتداء من غي

  . واهللا أعلم، الثابتةإحدى الصفاته هذ و-مارضي اهللا عنه-

صلى اهللا عليه -قام النبي  : قال-مارضي اهللا تعالى عنه-ما رواه البخاري عن ابن عباس فمن ذلك 
 ثم قام الثانية ، ثم سجد وسجدوا معه،ع ناس منهمـه وركع ورك وقام الناس معه فكبر وكبروا مع-وسلم

 وأتت الطائفة األخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصالة ،فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم
  .ولكن يحرس بعضهم بعضاً

 ركعت طائفة  لكنكبروا جميعاً أي أنهم" وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم: "يقول

  .  حيث حصلت المفارقة فيها في السجودي قبلهاواحدة معه دون األخرى، فهذه الصورة غير الت

 -عليه وسلم صلى اهللا- أن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن جابر بن عبد اهللا 

 ثم تقدم ، وسجدتين فصلى بالذي خلفه ركعة، فقام صف بين يديه وصف خلفه،بهم صالة الخوفصلى 
      وصلى بهم رسول اهللا ، وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤالء،هؤالء حتى قاموا في مقام أصحابهم

 ولهم ركعة،  ركعتين-صلى اهللا عليه وسلم- ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي -صلى اهللا عليه وسلم-
 جماعة -رضي اهللا تعالى عنه-جابر وقد رواه عن  ،ورواه النسائي وهو في صحيح مسلم بلفظ آخر

  .كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد

بروايات - أيضاً -رضي اهللا عنه- وإال فقد ورد عن جابر ، إحدى الصور الثابتة من حديث جابرهذه
  . أنهم اكتفوا بركعة واحدة ولم يتموا-رضي اهللا عنه- وهذا موافق لحديث حذيفة ،غير هذه الصفة -صحيحة

تتم كل طائفة  أن ومنه ،ترجع إلى الحراسةو مثم تسل  هو ينتظريقفو  تتم الطائفة األولىأنمنه فإلتمام وأما ا
  .لنفسها بالتناوب كما سبق

 }وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ{ : قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن سالم عن أبيه 

 بإحدى الطائفتين -صلى اهللا عليه وسلم- صلى رسول اهللا ،هي صالة الخوف: لقا ]سورة النساء) ١٠٢([
 فصلى بهم ، وأقبلت الطائفة األخرى التي كانت مقبلة على العدو،ركعة والطائفة األخرى مقبلة على العدو

  . ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة، ثم سلم بهم، ركعة أخرى-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 من  ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة،وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمر به
  .وألفاظه وكذا ابن جريرطرقه  وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد ،الصحابة

  .ول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر اآليةمحمل السالح في صالة الخوف فمحبأما األمر و

  .ن ذلك من شرطهاإ: يقول داود الظاهريقد سبق أن و -رحمه اهللا-و قول اإلمام الشافعي وه
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والَ جنَاح علَيكُم ِإن كَان ِبكُم َأذًى من مطٍَر َأو كُنتُم مرضى َأن تَضعواْ َأسِلحتَكُم { :ويدل عليه قول اهللا تعالى
كُمخُذُواْ ِحذْرلبستموها ال كلفة بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها:أي ]اءسورة النس) ١٠٢([ }و .  

فَِإذَا قَضيتُم الصالَةَ فَاذْكُرواْ اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنُوِبكُم فَِإذَا  *ِإن اللّه َأعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًا{
والَ تَِهنُواْ ِفي ابِتغَاء الْقَوِم ِإن تَكُونُواْ  * ِإن الصالَةَ كَانَتْ علَى الْمْؤِمِنين ِكتَابا موقُوتًااطْمْأنَنتُم فََأِقيمواْ الصالَةَ

) ١٠٤-١٠٢([ }تَْألَمون فَِإنَّهم يْألَمون كَما تَْألَمون وتَرجون ِمن اللِّه ما الَ يرجون وكَان اللّه عِليما حِكيما

  .]سورة النساء

يأمر اهللا تعالى بكثرة الذكر عقب صالة الخوف وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرها ولكن هاهنا 
 لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها واإلياب وغير ذلك مما ليس ؛آكد

وإن كان  ]سورة التوبة) ٣٦([ }فَالَ تَظِْلمواْ ِفيِهن َأنفُسكُم{ : كما قال تعالى في األشهر الحرم،يوجد في غيرها
فَِإذَا قَضيتُم الصالَةَ {:  ولهذا قال تعالى،هذا منهياً عنه في غيرها ولكن فيها آكد؛ لشدة حرمتها وعظمها

نُوِبكُملَى جعا وودقُعا وامِقي واْ اللّهفي سائر أحوالكم:أي ]سورة النساء) ١٠٣([ }فَاذْكُر .  

 ت فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصل: أي]سورة النساء) ١٠٣([ }فَِإذَا اطْمْأنَنتُم فََأِقيمواْ الصالَةَ{ :ثم قال تعالى
ا كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها هموها وأقيموتفأ:  أي}فََأِقيمواْ الصالَةَ{الطمأنينة 
  .ونهائوجميع ش

فَِإذَا قَضيتُم الصالَةَ فَاذْكُرواْ اللّه ِقياما {:  في قوله تعالى-رحمه اهللا-ي ذكره الحافظ ابن كثير ذوجه الهذا ال
نُوِبكُملَى جعا وودقُعومن  الصالة من التخفيف في أركانه شُرع لهم ذلك لما وقع وهو أن، وجه حسن}و 

  .الرخصة في الذهاب فيها واإلياب وغير ذلك

  الصالةبعد األذكار فيكما   علمنا بعد الفراغ من العبادة أن نذكره-عز وجل-اهللا إن :  أيضاًويمكن أن يقال

هؤالء  ونحو ذلك فكذلك  إذا انصرف من صالته استغفر ثالثاًً-صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي حيث 
  .س أو استقبال أو نحو ذلك جلوهيئة أويحتاجون إلى ال  فبحسب حالهملكن  -عز وجل-يذكرون اهللا 

فَِإذَا قَضيتُم منَاِسكَكُم فَاذْكُرواْ { :قال شرع لنا ذكره بعد قضاء مناسك الحج فاهللا تعالىومما يدل على ذلك أن 
بعد  اهللا  اإلكثار من ذكر لإلنسانالمقصود أنه يشرعف ]سورة البقرة) ٢٠٠([ }اللّه كَِذكِْركُم آباءكُم َأو َأشَد ِذكْرا

  .دفي الجها هذكر ومن ذلك ،هذه العبادات

َأن {:  على تفسير ابن جرير لقوله تعالى]سورة النساء) ١٠٣([ }فَِإذَا اطْمْأنَنتُم فََأِقيمواْ الصالَةَ{ : تعالىيقول
فَِإذَا { :قولهيفسر  تهاكميقصر قصر حدودها وليس أن المراد  ]سورة النساء) ١٠١([ }تَقْصرواْ ِمن الصالَِة

  . بركوع وسجود أتموا حدودها أي]سورة النساء) ١٠٣([ }اطْمْأنَنتُم فََأِقيمواْ الصالَةَ

سورة ) ١٠٣([ }فَِإذَا اطْمْأنَنتُم فََأِقيمواْ الصالَةَ{: قوله من يرى أن -رحمه اهللا-كالشافعي -ومن أهل العلم 

  . واهللا تعالى أعلم، وهذا فيه بعد،تقضى بعد ذلك  حال االلتحامأن الصالة التي تصلى إيماء في أي ]النساء

رضي -قال ابن عباس  ]سورة النساء) ١٠٣([ }ِإن الصالَةَ كَانَتْ علَى الْمْؤِمِنين ِكتَابا موقُوتًا{: وقوله تعالى
     روي عن مجاهد وكذا ،إن للصالة وقتاً كوقت الحج:  وقال أيضاً، مفروضاً:أي: -مااهللا تعالى عنه

  .حسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفيالوسالم بن عبد اهللا وعلي بن 
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 ال تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا : أي]سورة النساء) ١٠٤([ }والَ تَِهنُواْ ِفي ابِتغَاء الْقَوِم{ :وقوله تعالى

  .فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد

 كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك :أي ]سورة النساء) ١٠٤([ }اْ تَْألَمون فَِإنَّهم يْألَمون كَما تَْألَمونِإن تَكُونُو{
  .]سورة آل عمران) ١٤٠([ }ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه{ :يحصل لهم كما قال تعالى

 وإياهم سواء فيما يصيبكم مأنت: أي ]سورة النساء) ١٠٤([ } اللِّه ما الَ يرجونوتَرجون ِمن{: ثم قال تعالى 
وإياكم من الجراح واآلالم ولكن أنتم ترجون من اهللا المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه 

 ،ذلك وهو وعد حق وخبر صدق وهم ال يرجون شيئاً من -صلى اهللا عليه وسلم-وعلى لسان رسوله 
  .فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة اهللا وإعالئها

من  هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه :أي ]سورة النساء) ١٠٤([ }وكَان اللّه عِليما حِكيما{
  .أحكامه الكونية والشرعية وهو المحمود على كل حال

واستَغِْفِر اللِّه ِإن  *تَاب ِبالْحقِّ ِلتَحكُم بين النَّاِس ِبما َأراك اللّه والَ تَكُن لِّلْخَآِئِنين خَِصيماِإنَّا َأنزلْنَا ِإلَيك الِْك{
* وانًا َأِثيماوالَ تُجاِدْل عِن الَِّذين يخْتَانُون َأنفُسهم ِإن اللّه الَ يِحب من كَان خَ *اللّه كَان غَفُورا رِحيما

يستَخْفُون ِمن النَّاِس والَ يستَخْفُون ِمن اللِّه وهو معهم ِإذْ يبيتُون ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل وكَان اللّه ِبما 
ن يجاِدُل اللّه عنْهم يوم الِْقيامِة َأم من يكُون هاَأنتُم هُؤالء جادلْتُم عنْهم ِفي الْحياِة الدنْيا فَم* يعملُون مِحيطًا

    .]سورة النساء) ١٠٩-١٠٥([ }علَيِهم وِكيالً

هو حق من :  أي}ِإنَّا َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ{ :-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى مخاطباً لرسوله محمد 
  .اهللا وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه

 وهذا السبب ، وهذه اآليات نزلت بسبب، متلبساً بالحقإنزاالً:  أي}ِإنَّا َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ{ :قوله تعالى
إن -جبر ويكون ذلك من قبيل الحسن ية من ضعف إال أن هذا الضعف قد يوإن كان ال يخلو من جهة الروا

 من حديث قتادة بن النعمان في خبر بني في سبب نزولها -رحمه اهللا-الترمذي   وهو ما أخرجه-شاء اهللا
 ثالثة هم بشير  أن وخالصته، في األصلهلكن أظنهنا  -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير لم يذكره و ،األبيرق

وا إلى ء بعض قومهم فجاذهبوا إلى وهموا بهاتُّفسرقوا درعاً من رفاعة بن زيد وطعاماً له وبشر ومبشر 
رفاعة بن زيد قد اتهمهم ونسب إليهم هذا إن :  ينفون هذه التهمة عنهم ويقولون-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  . فيهم هذه اآليات-عز وجل- فأنزل اهللا ،الجرم بال بينة

ثم  بشعره، - عليه وسلمصلى اهللا-كان فيه نفاق وكان يهجو أصحاب النبي  -أحد هؤالء الثالثة-بشير هذا و
قد   ورفاعة بن زيد كان رجالً كبيراً في السن،ولحق بالمشركين بعد ذلك ارتد عن اإلسالم مع نفاقه السابق

 فكان إسالمه مدخوالً فحسن إسالمه بعدما نزلت هذه اآليات وجعل هذه الدروع والسالح ،شاخ في الجاهلية
  . صدقة في سبيل اهللا وما يكمل ذلك

  ..]سورة النساء) ١٠٥([ }ِلتَحكُم بين النَّاِس ِبما َأراك اللّه{ :وقوله

صلى -أن رسول اهللا  -ارضي اهللا تعالى عنه-ثبت في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
  مماأال إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحٍو(( : فخرج إليهم فقالصم بباب حجرته سمع جلبة خُ-اهللا عليه وسلم
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 فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له،أسمع
  .)١())من نار فليحملها أو ليذرها

جاء رجالن من األنصار يختصمان إلى  :ت قال-ارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أم سلمة 
صلى -نة فقال رسول اهللا ا بيما قد درست ليس عندهفي مواريث بينهم -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي ، وإنما أنا بشرإنكم تختصمون إلي((: -اهللا عليه وسلم
 فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي ؛بينكم على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فال يأخذه

صلى اهللا - فقال رسول اهللا ،حقي ألخي:  فبكى الرجالن وقال كل منهما)) يوم القيامةبها إسطاماً في عنقه
  .)٢())ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبهستهما يا الحق ثم اأما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخَّ((: -عليه وسلم

هذا إنكار على  ]سورة النساء) ١٠٨([ آليةا }يستَخْفُون ِمن النَّاِس والَ يستَخْفُون ِمن اللِّه{ :وقوله تعالى
  . ويجاهرون اهللا بها، لئال ينكروا عليهم؛المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس

ِإنَّا َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ ِلتَحكُم بين النَّاِس { :-قوله تعالىكمل تفسير  لم ي-رحمه اهللا–الحافظ ابن كثير 
  .]سورة النساء) ١٠٦-١٠٥([ }واستَغِْفِر اللِّه ِإن اللّه كَان غَفُورا رِحيما* ما َأراك اللّه والَ تَكُن لِّلْخَآِئِنين خَِصيماِب

أياً  وينطبق على كل من خان- مثل هؤالء الذين سرقواأن يعني  }والَ تَكُن لِّلْخَآِئِنين خَِصيما{: ه تعالىقول
 المؤمن التقي أن يجعل نفسه مدافعاً عن الخائنين يحسن بحال من األحوال من المسلم فإنه ال -خيانتهكانت 

يشتغل  وإنما ينبغي عليه أن ،ج خياناتهم وينتصب لذلكويخر لهم المعاذيرماس تالعنهم و بالذب ومحامياً لهم
ال فإن من جعل نفسه بهذه إو أن يرحمه -تبارك وتعالى- ويسأل اهللا -عز وجل-بنفسه وبذنوبه ويستغفر اهللا 

  .المثابة فقد يكون بمنزلتهم وحكمهم

 كان شيء من ذلك إن-استغفر اهللا لما وقع  أن المراد ]سورة النساء) ١٠٦([ }واستَغِْفِر اللِّه{: قد يفهم من قوله
بالظاهر وليس  يحكم -عليه الصالة والسالم–  فهو-صلى اهللا عليه وسلم-بحسب ما سمع النبي  -قد وقع

  .مالمةعليه في ذلك 

  .تدافع عنهم اليعني  ]سورة النساء) ١٠٧([ }ِذين يخْتَانُون َأنفُسهموالَ تُجاِدْل عِن الَّ{ :قوله

 هذا إنكار على ]سورة النساء) ١٠٨([ اآلية }يستَخْفُون ِمن النَّاِس والَ يستَخْفُون ِمن اللِّه{ :وقوله تعالى

 لئال ينكروا عليهم ويجاهرون اهللا بها؛ ألنه مطلع على ؛فقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناسالمنا
وهو معهم ِإذْ يبيتُون ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل وكَان اللّه ِبما { : ولهذا قال،سرائرهم عالم بما في ضمائرهم

  .تهديد لهم ووعيد ]ساءسورة الن) ١٠٨([ }يعملُون مِحيطًا

التبييت أصله ما يقع في الليل وهذا غالب  ]سورة النساء) ١٠٨([ }ِإذْ يبيتُون ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل{: ه تعالىقول
في صفة المنافقين التي مضى الكالم  -تبارك وتعالى- كما قال اهللا ،ما يكون من الدسائس والمؤامرات

صلى اهللا عليه -النبي  حيث إنهم إذا كانوا عند ]سورة النساء) ٨١([ }نْهم غَير الَِّذي تَقُوُلِئفَةٌ مبيتَ طَآ{ :-عليها

                                                
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة وال  - أخرجه البخاري في كتاب الحيل - 1

 ).١٣٣٧ص  / ٣ج ) (١٧١٣ (باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة -ومسلم في كتاب األقضية ) ٢٥٥٥ص  / ٦ج ) (٦٥٦٦ (تكون القيمة ثمناً

 ).٤٥٥(صححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم و) ٣٢٠ص  / ٦ج ) (٢٦٧٦٠(أخرجه أحمد  - 2
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بيتَ { أي  فإذا خرجوا كانوا بهذه المثابة، شأننا طاعة أو أمرنا طاعة أي،طاعة:  فإنهم يقولون له-وسلم
بمعنى   فالتبييت هنا،رب د: أي،ت بليليهذا أمر ب: تقول ولذلك ]رة النساءسو) ٨١([ }طَآِئفَةٌ منْهم غَير الَِّذي تَقُوُل

   . ما يكون بالليل فيفاجأ الناس به في الصباحاًالتدبير وعبر عنه بذلك؛ ألنه غالب

هب أن هؤالء  أي ]ساءسورة الن) ١٠٩([  اآلية}هاَأنتُم هُؤالء جادلْتُم عنْهم ِفي الْحياِة الدنْيا{: ثم قال تعالى
انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يكون 

ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج ، صنيعهم يوم القيامة بين يدي اهللا تعالى الذي يعلم السر وأخفى
  .]سورة النساء) ١٠٩([ }َأم من يكُون علَيِهم وِكيالً{:  ولهذا قال، أي ال أحد يكون يومئذ لهم وكيال،دعواهم

  يوم القيامة ويكون محامياً عنهممن الذي يدافع عنهم ويجادل عنهم ففي الدنيالهم قع إذا كان الدفاع عنهم قد و

  !؟من أقرب الناس إليه ويفر ينشغل كل إنسان بنفسهحيث 

}ي ا َأووءْل سمعن يماوِحيما رغَفُور ِجِد اللّهي تَغِْفِر اللّهسي ثُم هنَفْس لَى * ظِْلمع هكِْسبا يا فَِإنَّمِإثْم كِْسبن يمو
 *تَانًا وِإثْما مِبينًاومن يكِْسب خَِطيَئةً َأو ِإثْما ثُم يرِم ِبِه بِريًئا فَقَِد احتَمَل به *نَفِْسِه وكَان اللّه عِليما حِكيما

ولَوالَ فَضُل اللِّه علَيك ورحمتُه لَهمت طَّآِئفَةٌ منْهم َأن يِضلُّوك وما يِضلُّون ِإالُّ َأنفُسهم وما يضرونَك ِمن 
ا لَمم كلَّمعةَ والِْحكْمو الِْكتَاب كلَيع َل اللّهَأنزٍء واشَيِظيمع كلَيُل اللِّه عفَض كَانو لَمتَع ١١٣-١١٠([ } تَكُن (

  .]سورة النساء

ومن يعمْل { : فقال تعالى، أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان:يخبر تعالى عن كرمه وجوده
غَفُور ِجِد اللّهي تَغِْفِر اللّهسي ثُم هنَفْس ظِْلمي ا َأووءاسِحيمقال علي بن أبي طلحة  ]سورة النساء) ١١٠([ }ا ر

 بعفوه وحلمه وكرمه هأخبر اهللا عباد:  أنه قال في هذه اآلية-مارضي اهللا تعالى عنه-عن ابن عباس 
 ولو ، فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً ثم يستغفر اهللا يجد اهللا غفوراً رحيماً،وسعة رحمته ومغفرته

  .]رواه ابن جرير[. عظم من السماوات واألرض والجبالكانت ذنوبه أ

صلى اهللا عليه -كنت إذا سمعت من رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن علي و
 -  وصدق أبو بكر-رضي اهللا تعالى عنه- وحدثني أبو بكر ، شيئاً نفعني اهللا بما شاء أن ينفعني منه-وسلم

ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر اهللا لذلك ((: -ليه وسلمصلى اهللا ع-قال : قال
 ،]سورة النساء) ١١٠([اآلية }ومن يعمْل سوءا َأو يظِْلم نَفْسه{ : وقرأ هاتين اآليتين))الذنب إال غفر له

}مهواْ َأنْفُسظَلَم لُواْ فَاِحشَةً َأوِإذَا فَع الَِّذين٣(]سورة آل عمران) ١٣٥([ اآلية }و(.  

والَ تَِزر واِزرةٌ { :تعالىه كقول ]سورة النساء) ١١١([ اآلية }ومن يكِْسب ِإثْما فَِإنَّما يكِْسبه علَى نَفِْسِه{ :وقوله
حمل  عملت ال ي عن أحد وإنما على كل نفس ما يعني أنه ال يغني أحد]سورة األنعام) ١٦٤([ اآلية }ِوزر ُأخْرى

 من علمه وحكمته وعدله : أي]سورة النساء) ١١١([ }وكَان اللّه عِليما حِكيما{ :ولهذا قال تعالىعنها غيرها 
  .ورحمته كان ذلك

                                                
 .ؤوطاوإسناده صحيح كما قال شعيب األرن) ٨ص  / ١ج ) (٤٧(أخرجه أحمد  - 3
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 :اًهي كقوله تعالى أيض ]سورة النساء) ١١١([اآلية  }ومن يكِْسب ِإثْما فَِإنَّما يكِْسبه علَى نَفِْسِه{ :قوله تعالى
تبارك –كقوله ، و]سورة فاطر) ١٨([ }وِإن تَدع مثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمِلها لَا يحمْل ِمنْه شَيء ولَو كَان ذَا قُربى{

   ]سورة فصلت) ٤٦([ }ِسِه ومن َأساء فَعلَيهامن عِمَل صاِلحا فَِلنَفْ{: -وتعالى

الخطيئة واإلثم :  من أهل العلم من يقول]سورة النساء) ١١٢([ } َأو ِإثْماومن يكِْسب خَِطيَئةً{ :يقول تعالى
ا اإلنسان بطريق العمد فالخطيئة يقع فيه وهذا هو األقرب؛  وبعضهم يفرق بينهما،واحد أو متقارباهما معن

بنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن ر{ : قال اهللا تعالى في دعاء المؤمنين، وأما اإلثم فإنه ال يكون إال بطريق العمد،وبغير قصد
وهذا ،  فال يؤاخذ اإلنسان فيما أخطأ به،قد فعلت:  قال-عز وجل- واهللا ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا

  .-رحمه اهللا-الفرق ذكره ابن جرير 

  . الكبائرو هن الخطيئة هي الصغائر واإلثمإ: وبعض أهل العلم يقول

:  وتقول،الكذب من اآلثام:  فأنت تقول مثالً،ذنب ويطلق على ما ينتج عنه من المؤاخذةواإلثم يطلق على ال

على بعض   في غالب االستعمال عند العرب اإلثمطلقي و،قه تبعة من هذا الفعللحييعني  ،من كذب فإنه يأثم
  : كما قال القائلالخمرالمعينة كالذنوب 

  شربت اإلثـم حتـى ضـل عقلـي      
  

ــل بــ     ــم تفع ــذاك اإلث   العقولك
  

  .يقصد ذنباً معيناً وهو الخمر

ذنباً من الذنوب سواء كان ذلك قاصراً أو :  أي]سورة النساء) ١١٢([ }ومن يكِْسب خَِطيَئةً َأو ِإثْما{ : تعالىقوله
ج عن طاعة ا يخرفالسوء كل م ]سورة النساء) ١١٠([ }ومن يعمْل سوءا َأو يظِْلم نَفْسه{ : ولهذا قال قبله،متعدياً
  . ويكون من قبيل المخالفة أياً كان صغيراً أو كبيراً-عز وجل– اهللا

  .ويقابل ذلك الحسنة، عمله صحيفة ربما ألنها تسوء صاحبها إذا نظر إليها فيلذنب والمعصية سوءاً؛ وقيل ل

 ؛اعة اهللا وترك ما أمره اهللا بهبالتقصير في ط يظلم نفسه يعني ]سورة النساء) ١١٠([ }َأو يظِْلم نَفْسه{ :قوله
، سوءالمن  أو نحو ذلك  ال يعمل شيئاً في الخارج كالذي يكذب أو يسرق وإن كانفهذا من ظلم النفس

لم ولذلك كان ظ ،نفسال ظلم  كله من به وترك طاعته وفعل المعصية-عز وجل-فيما أمر اهللا فالتقصير 
  .النفس أعم من فعل السوء

أعم من اإلثم ألنها تكون بطريق القصد : الخطيئة ]سورة النساء) ١١٢([ }ِسب خَِطيَئةً َأو ِإثْماومن يكْ{ :في قولهو
  .لكنها بغير قصد ال يؤاخذ اإلنسان عليها وبغير قصد

}لَمتَع تَكُن ا لَمم كلَّمعنَا{ : كقوله،قبل نزول ذلك عليك: أي ]سورة النساء) ١١٣([ }ويحَأو كَذَِلكا ووحر كِإلَي 
ا الِْكتَابِري ما كُنتَ تَدِرنَا مَأم نإلى آخر السورة ]سورة الشورى) ٥٢([ }م .  

إما ف ،د الضميروحوإنما يرم بهما : ما قال ]سورة النساء) ١١٢([ }ومن يكِْسب خَِطيَئةً َأو ِإثْما ثُم يرِم ِبِه{ :يقول
اإلثم، فالضمير يرم ب يعني  أو ألنه يعود على اإلثم،ثم يرم بما اكتسب  يكسبومن:  أينه يعود إلى الكسبأل

إنه يعود إلى :  إال أن يقال يرم بهاثم: كان قالللو كان على الخطيئة إما أن يعود على الكسب أو اإلثم؛ ألنه 
جعل الضمير مذكراً إنه :  أو يقال،هذا معروف في كالم العرب فتغليباًر الضمير الخطيئة واإلثم معاً وذكَّ

  .هللا أعلما و بمعنى أنه يكسب واحداً منهما،"أو"باعتبار 
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}لَمتَع تَكُن ا لَمم كلَّمعا { : كقوله، قبل نزول ذلك عليك:أي ]سورة النساء) ١١٣([ }ووحر كنَا ِإلَييحَأو كَذَِلكو
ا الِْكتَابِري ما كُنتَ تَدِرنَا مَأم نإلى آخر السورة] سورة الشورى)٥٢([ }م .  

  . كتابه ووحيهك أنزل علي-عز وجل-اهللا   أنأي ]سورة النساء) ١١٣([ }وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم{ :قوله

 ووجدك{ :ولهقك و]سورة الشورى) ٥٢([ }ما كُنتَ تَدِري ما الِْكتَاب ولَا الِْإيمان{ :-عز وجل-قوله كوهذه اآلية 

  . عليك هذا الوحي والكتاب-عز وجل-فأنزل اهللا  يعني عن الوحي والنبوة ]سورة الضحى) ٧([ }ضالا فَهدى

 -عز وجل-حيث أطلعك اهللا يعني  ]سورة النساء) ١١٣([ }وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم{ : قولهأن يكون ويحتمل

  .أن يضللوك عن وجه الصواب والحق لتحكم فيها بغير ذلك على جلية األمر في هذه القضية التي أرادوا فيها

:  ولهذا قال تعالى]سورة القصص) ٨٦([ }وما كُنتَ تَرجو َأن يلْقَى ِإلَيك الِْكتَاب ِإلَّا رحمةً من ربك{ :تعالى وقال

  .]سورة النساء) ١١٣([ }وكَان فَضُل اللِّه علَيك عِظيما{

 ،الحكمة إذا ذكرت مع الكتاب فهي السنة ]سورة النساء) ١١٣([ }وَأنزَل اللّه علَيك الِْكتَاب والِْحكْمةَ{ :يقول تعالى
 ومنهم من يفسرها بالفقه في الدين ،وإذا ذكرت مفردة فمن أهل العلم من يفسرها بالنبوة في بعض المواضع

رحمه -كالحافظ ابن القيم - ني ويعيدها إلى شيء واحد ومن أهل العلم من يجمع هذه المعا،أو العلم بالقرآن
 وما يعلمه ، وال شك أن ذلك أوفى ما يكون في النبوة، فيرجع ذلك إلى الفقه في الدين والعلم بالشرع،-اهللا

  .-عليهم الصالة والسالم-الناس من هذا فإنما يكون عن طريق األنبياء 

 ويمكن ،لية هي وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه فالحكمة العم،وهذه الحكمة تكون علمية وعملية
 ،هي معرفة الحقالحكمة العلمية : ويمكن أن يقال ،أن يعبر عن الحكمة بأنها اإلصابة في القول والعمل

 ، بمعنى وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه،على الوجه الصحيح بهوالحكمة العملية هي العمل 
اإلنسان و الحكمة العملية وهفي موضعه مة العلمية وإيقاع الشيء في موقعه ووضعه  الحكولفقه في الدين هاف
عنده علم لكنه ال يضع الشيء  أما أن يكون ،لق ويحتاج إلى ع- وجلعز-حتاج إلى علم بحدود ما أنزل اهللا ي

 فهذا ،دام وال يقدم حيث يحسن اإلق، فال يتكلم حيث يحسن الكالم وال يسكت حيث يحسن السكوت،في موضعه
 وإنما يحصل ، وقد يكون عند اإلنسان عقل لكن ال علم له،وإن كان عنده علم إال أنه قد يفسد أكثر مما يصلح

  .واهللا أعلمما معاً، الكمال به

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٣١(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . له وصحبه أجمعينآوبارك على نبينا محمد وعلى  وصلى اهللا وسلم، الحمد هللا رب العالمين

ر ِفي كَِثيٍر من نَّجواهم ِإالَّ من َأمر ِبصدقٍَة َأو الَّ خَي{ : في تفسير قوله تعالى -تعالى رحمه اهللا-المفسر  قال
ومن يشَاِقِق  *معروٍف َأو ِإصالٍَح بين النَّاِس ومن يفْعْل ذَِلك ابتَغَاء مرضاِت اللِّه فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما

 }هدى ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنين نُولِِّه ما تَولَّى ونُصِلِه جهنَّم وساءتْ مِصيراالرسوَل ِمن بعِد ما تَبين لَه الْ

  .]سورة النساء) ١١٥-١١٤([

و ِإصالٍَح بين ِإالَّ من َأمر ِبصدقٍَة َأو معروٍف َأ{يعني كالم الناس  }الَّ خَير ِفي كَِثيٍر من نَّجواهم{ :يقول تعالى
  .  إال نجوى من قال ذلك:يأ} النَّاِس

صلى اهللا - أنها سمعت رسول اهللا -ارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة 
 لم أسمعه : وقالت))أو يقول خيراً ي خيراًِمنْيليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ف((: يقول -عليه وسلم

لرجل امرأته  في الحرب واإلصالح بين الناس وحديث ا،الناس إال في ثالثا يقوله يرخص في شيء مم
صلى اهللا - بايعن رسول اهللا تيالالوكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات : قالوحديث المرأة زوجها، 

  . )١(ماجه وقد رواه الجماعة سوى ابن -عليه وسلم

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-تعالى عنه اهللا يرض-روى اإلمام أحمد عن أبي الدرداء 

إصالح ذات ((: بلى يا رسول اهللا قال:  قالوا))؟من درجة الصيام والصالة والصدقةبأفضل أال أخبركم ((
  .)٢( وقال الترمذي حسن صحيح،د والترمذي ورواه أبو داو))وفساد ذات البين هي الحالقة(( :قال ))البين

ثواب  اً مخلصاً في ذلك محتسب:أي ]سورة النساء) ١١٤([ }ن يفْعْل ذَِلك ابتَغَاء مرضاِت اللِّهوم{ :ولهذا قال
  .اًثواباً جزيالً كثيراً واسع: أي ]سورة النساء) ١١٤([ }فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما{ -عز وجل-عند اهللا ذلك 

  : أما بعد،سالم على رسول اهللالحمد هللا والصالة والبسم اهللا الرحمن الرحيم، 

ِإنَّما { :وفي اآلية األخرى ]سورة النساء) ١١٤([ }الَّ خَير ِفي كَِثيٍر من نَّجواهم{ : يقول هنا-تبارك وتعالى-فاهللا 
    ألن اهللا ؛المنافقينر هناك بأنها نجوى سوفُ ]سورة المجادلة) ١٠([ }النَّجوى ِمن الشَّيطَاِن ِليحزن الَِّذين آمنُوا

                                     
  ومسلم في كتاب البر والصلة واآلداب ) ٩٥٨ص  / ٢ج ) (٢٥٤٦(ب الذي يصلح بين الناس   باب ليس الكاذ   -أخرجه البخاري في كتاب الصلح       - 1

 ).٢٠١١ص  / ٤ج ) (٢٦٠٥(باب تحريم الكذب وبيان المباح منه  -

لورع عن كتاب صفة القيامة والرقائق واوالترمذي في ) ٤٣٢ص  / ٤ج ) (٤٩٢١ ( باب فى إصالح ذات البين -أخرجه أبو داود في كتاب األدب - 2
وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٤٤٤ص  / ٦ج ) (٢٧٥٤٨(وأحمد ) ٦٦٣ص  / ٤ج ) (٢٥٠٨ (٥٦ باب -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

)٢٥٩٥.(  
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َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوى ثُم يعودون ِلما نُهوا عنْه ويتَنَاجون ِبالِْإثِْم والْعدواِن { : قال-عز وجل-
  .]سورة المجادلة) ٨([ }وك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّهءومعِصيِت الرسوِل وِإذَا جا

حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه {:  لقرينة قوله؛ وال شك أن تلك اآليات في اليهود، هي نجوى اليهود:وبعضهم يقول
سورة المجادلة) ٨([ }اللَّه[.  

وهذا هو -والنجوى المذمومة ال تختص بنجوى اليهود وإنما يدخل فيها كل نجوى من شأنها أن تورث فساداً 
 وإما أن ، هنا-عز وجل- وإما أن تكون في طاعة كما ذكر اهللا ، فالنجوى إما أن تكون بأمر مباح-الغالب

،  وقد تكون النجوى في أمر مباح أو في طاعة ولكنه ال يلتزم شرطها،تكون على وجه اإلفساد في أمر محرم
 فتكون محرمة بهذا )) إال بإذنهال يتناجى اثنان دون الثالث((: صلى اهللا عليه وسلم قال-حيث إن النبي 

  .االعتبار

 حديث  أو هواالنفراد عن الناس قصدبالكالم الذي يكون بين طرفين هي : ل يمكن أن يقاحقيقة النجوىو

 بمعنى أنه يتكلم بصوت ،بهنفراد عن اآلخرين سواء كان ذلك سراً أ و مجهوراً الناس الذي يقصدون به اال
: قيل، وقد يكون من قبيل النجوىفإنه نفراد ال يؤثر وإنما ما يقصدون به االهذا فمرتفع أو أنه يخفض صوته 

   . أصله من النجوى وهو المكان المرتفع من األرضإن

 نمى الحديث يعني :تقول ))ي خيراًليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينِم((: -عليه الصالة والسالم– يقول
 على وجه اإلصالح يقال نماه، والكالم الذي ينقل على وجه الكالم الذي ينقلفنقله على وجه اإلصالح، 

  .امنمناقله  نمه يعني أن: اإلفساد يقال

 طريق غير سلك ومن: أي ]سورة النساء) ١١٥([ }ومن يشَاِقِق الرسوَل ِمن بعِد ما تَبين لَه الْهدى{ :وقوله

 منه عمد عن وذلك شق في والشرع شق في فصار -لمصلى اهللا عليه وس- الرسول بها جاء التي الشريعة

  .له واتضح له وتبين الحق له ظهر بعدما

 المخالفة تكون قد ولكن األولى للصفة مالزم هذا ]سورة النساء) ١١٥([ }ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنين{ :وقوله

 لهم ضِمنت قد فإنه اًتحقيق عليه اتفاقهم لمع فيما المحمدية األمة عليه معتتجا لما تكون وقد الشارع لنص

  .كثيرة صحيحة أحاديث ذلك في وردت وقد، لنبيهم وتعظيماً لهم تشريفًا ؛الخطأ من اجتماعهم في العصمة

 ذاإ: أي ]سورة النساء) ١١٥([ }نُولِِّه ما تَولَّى ونُصِلِه جهنَّم وساءتْ مِصيرا{: وقد توعد تعالى على ذلك بقوله

 :تعالى قال كما -له استدراجا- له ونزينها صدره في نهانحس بأن ذلك على جازيناه الطريق هذه سلك

}ونلَمعثُ لَا ييح نم مهِرجتَدنَسِديِث سذَا الْحِبه كَذِّبن يمِني وا { :تعالى وقال ]سورة القلم) ٤٤([ }فَذَرفَلَم
  .]سورة األنعام) ١١٠([ }ونَذَرهم ِفي طُغْياِنِهم يعمهون{ :وقوله ]سورة الصف) ٥([ }لُوبهمزاغُوا َأزاغَ اللَّه قُ

 قال كما القيامة يوم النار إلى إال طريق له يكن لم الهدى عن خرج من ألن ؛اآلخرة في مصيره النار وجعل

ورَأى الْمجِرمون النَّار فَظَنُّوا { :وقال ]سورة الصافات) ٢٢([ة اآلي }احشُروا الَِّذين ظَلَموا وَأزواجهم{ :تعالى
  .]سورة الكهف) ٥٣([ }َأنَّهم مواِقعوها ولَم يِجدوا عنْها مصِرفًا

  .يعني المنازعة والمخالفة ]سورة النساء) ١١٥([ }ومن يشَاِقِق الرسوَل{ :قوله تعالى
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هناك نصوص أخرى : ]سورة النساء) ١١٥([ }ا تَبين لَه الْهدى ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنينِمن بعِد م{ :وقوله
ِإنَّما كَان قَوَل الْمْؤِمِنين ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم { :-وجل عز- تدل على هذا المعنى منها قول اهللا

وما كَان ِلمْؤِمٍن { : وقوله تعالى]سورة النــور) ٥١([ }لُوا سِمعنَا وَأطَعنَا وُأولَِئك هم الْمفِْلحونبينَهم َأن يقُو
قَد ضلَّ ولَا مْؤِمنٍَة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه َأمرا َأن يكُون لَهم الِْخيرةُ ِمن َأمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَ

  .]سورة األحزاب) ٣٦([ }ضلَالًا مِبينًا

  بمعنى أنه إذا شاقق الرسول ،قضايا متالزمةه هذ ]سورة النساء) ١١٥([ }ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنين{: وقوله

  . فقد اتبع غير سبيل المؤمنين-صلى اهللا عليه وسلم-

سيما  ال-من اآليات التي استدل بها العلماء هذه  ]سورة النساء) ١١٥([ }مْؤِمِنينويتَِّبع غَير سِبيِل الْ{: قولهو
  .صحة اإلجماع على - في كتاب الرسالة-رحمه اهللا-الشافعي 

ِإن *  ضالَالً بِعيداِإن اللّه الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشَاء ومن يشِْرك ِباللِّه فَقَد ضلَّ{
* لَّعنَه اللّه وقَاَل لََأتَِّخذَن ِمن ِعباِدك نَِصيبا مفْروضا* يدعون ِمن دوِنِه ِإالَّ ِإنَاثًا وِإن يدعون ِإالَّ شَيطَانًا مِريدا

ذَان اَألنْعاِم وآلمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللِّه ومن يتَِّخِذ الشَّيطَان وِليا من وُألِضلَّنَّهم وُألمنِّينَّهم وآلمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آ
نَّم والَ ُأولَِئك مْأواهم جه* يِعدهم ويمنِّيِهم وما يِعدهم الشَّيطَان ِإالَّ غُرورا* دوِن اللِّه فَقَد خَِسر خُسرانًا مِبينًا

والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت سنُدِخلُهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين  *يِجدون عنْها مِحيصا
  .]سورة النساء) ١٢٢-١١٦([ }ِفيها َأبدا وعد اللِّه حقا ومن َأصدقُ ِمن اللِّه ِقيالً

) ٤٨[( }ِإن اللّه الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك{: قوله وهي الكريمة اآلية هذه على الكالم تقدم قد

  .السورة هذه صدر في ألحاديث وذكرنا ما يتعلق بها من ا]سورة النساء

 الحق، الطريق غير سلك فقد :أي ]سورة النساء) ١١٦([ } فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيداومن يشِْرك ِباللِّه{ :وقوله

  .واآلخرة الدنيا سعادة وفاتته واآلخرة، الدنيا في وخسرها نفسه وأهلك الصواب عن دوبع الهدى عن وضل

قال  : اآليةفي الضحاك عن جويبر قال ]سورة النساء) ١١٧([ }ِإن يدعون ِمن دوِنِه ِإالَّ ِإنَاثًا{ :وقوله
  وصوروهنأرباباً ناتخذوهف: قال زلفى، اهللا إلى ليقربونا نعبدهم وإنما اهللا بنات المالئكة إن :نالمشركو

  .المالئكة يعنون نعبده، الذي اهللا بنات يشْبهن هؤالء: وقالوا وقلدوا، فحكموا الجواري صور

  .]سورة النجم) ١٩([ اآليات }َأفَرَأيتُم اللَّاتَ والْعزى{ :تعالى بقوله شبيه التفسير وهذا

هو أحد  ]سورة النساء) ١١٧([ }ِإن يدعون ِمن دوِنِه ِإالَّ ِإنَاثًا{ :قوله في ابن كثيرالحافظ المعنى الذي ذكره هذا 
 وعبدوهم من ،ن المالئكة بنات اهللاإ: قالوا المشركين  أنأي، م عنه اهللارضي-األقوال التي ذكرها السلف 

 ومنهم من عبد ،عبد المالئكةمن من العرب  بل ،ولم يكن ذلك في جميع العرب -تبارك وتعالى-دون اهللا 
  .األصنام

 -هذا أحد األقوال-جعلوهم على صورة الجواري  :أي" الجواري صور  وصوروهنأرباباً ناتخذوهف :الق"

أن مع كل صنم   أي]النساءسورة ) ١١٧([ }ِإن يدعون ِمن دوِنِه ِإالَّ ِإنَاثًا{ :ن المراد من قولهإ: طائفة تقولو
رضي -ة كما جاء في الحديث الصحيح المخرج في البخاري أو في الصحيحين في قطع خالد بن الوليد جني

 حيث  عام الفتح والتي يسمونها بالعزى-صلى اهللا عليه وسلم- بعثه النبي حينرات مسل ل-اهللا تعالى عنه
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ثم رجع  ،ئاًفأخبره أنه ما فعل شي -صلى اهللا عليه وسلم-  ثم رجع إلى النبي-رضي اهللا تعالى عنه-قطعها 
 ،راتم السأصول وحرق  وقتلهابالسيف بالويل فعالها شة شعرها تدعووراى امرأة سوداء ناف إليها بعد ذلك

 ة أو الشيطانة التيتلك الجنيأي أنها  )٣())تلك العزى((: لوأخبره فقا -صلى اهللا عليه وسلم-فرجع إلى النبي 

  .-رضي اهللا عنه– لخالدهرت ظ

 كانوا يسمعون أصواتاً من هذهأنهم التي دونت في الكتب وثبت في التاريخ في قصص العرب وفي أخبارهم 

  .األصنام ترد عليهم وربما أجابتهم وخاطبتهم وهي تلك الشياطين التي كانت وراء هذه المعبودات

كل شجر أو وكل معبود و كل صنم  يعني]سورة النساء) ١١٧([ }نَاثًاِإن يدعون ِمن دوِنِه ِإالَّ ِإ{ :وبعضهم يقول
ا{ : ولهذا قال،هذا حقيقتهة فحجر يعبدونه فيه جنيِريدطَانًا مِإالَّ شَي ونعدِإن يسورة النساء) ١١٧([ }و[.  

ي معبود بني  أنثى بني فالن يعن:باإلناث، يقولونالعرب كانوا يسمون هذه المعبودات ن إ: وبعضهم يقول
يذكرونه على أنه سبب  وقد كانوا  من جهة الرواية وهذا وإن ذكره بعض التابعين إال أنه ال يصح،فالن
  .من قبيل المرسللكنه زول الن

      لعل من أوضح ما يقال فيها هو ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير الطبري و ،وبعضهم يقول غير هذا

َأفَرَأيتُم { :أسماء مؤنثة، قال تعالىالالت والعزى ، وسموها بالالت والعزىم أنه ا أن المراد به-رحمه اهللا-
العرب في  معبوداتوهي مؤنثة أسماء كل هذه ف ]سورة النجم) ٢٠-١٩([ }ومنَاةَ الثَّاِلثَةَ الُْأخْرى *اللَّاتَ والْعزى

  . الجاهلية

ألنه هو الذي  مريدا؛ اً يعني إن يعبدون إال شيطان ]سورة النساء) ١١٧([ }وِإن يدعون ِإالَّ شَيطَانًا مِريدا{ :قال
َألَم َأعهد ِإلَيكُم يا { :، قال تعالى فقد عبد الشيطان-عز وجل- فكل من لم يعبد اهللا ، لهمدعاهم إلى ذلك وزينه

 بعبادتهم هذه األصنام -عز وجل-فهؤالء يعاتبهم اهللا  ]سورة يــس) ٦٠([ }ن لَّا تَعبدوا الشَّيطَانبِني آدم َأ
) ٤٤([ }يا َأبِت لَا تَعبِد الشَّيطَان{ :قال ألبيه -عليه الصالة والسالم- وإبراهيم، ذلك عبادة للشيطان  واعتبر

  .]سورة مريم

بادة فقد عبد  الذي شرعه للع-عز وجل-على كل حال كل من أطاع الشياطين واتبع نظاماً غير نظام اهللا 
وِإن الشَّياِطين لَيوحون ِإلَى َأوِليآِئِهم ِليجاِدلُوكُم وِإن َأطَعتُموهم ِإنَّكُم { :-تبارك وتعالى-الشيطان كما قال اهللا 

شِْركُونمع أن هذه اآلية إنما سبب -سبحانه وتعالى-فجعل طاعتهم إشراكاً به  ]سورة األنعام) ١٢١([ }لَم 
 وما ذبحه ،حالل: ما ذبحتموه بأيديكم تقولون :كان المشركون يقولونحيث ما يتعلق بأكل الميتة  هو نزولها

وِإن الشَّياِطين لَيوحون ِإلَى { :-عز وجل- فأنزل اهللا ! فأنتم إذاً أحسن من اهللا، حرام:لونواهللا بيده الشريفة تق
 ِإنو اِدلُوكُمجِلي آِئِهمِليَأوشِْركُونلَم ِإنَّكُم موهتُمحتى لو أطاعوهم في هذه  يعني ]سورة األنعام) ١٢١([ }َأطَع

 عظم من هذا وأكثر من هذافيما هو أ وهماعف إذا أطي فك،يكون إشراكاً فإن ذلك -حل الميتة-الجزئية 

إنهم يعبدون ! ماً؟ وسموه قانوناً ونظا في كل شيء-تبارك وتعالى-موا فيهم شرعاً غير شرع اهللا وحكّ
  . الشيطان بذلك، واهللا المستعان

                                     
 ).١٩٦ص  / ٢ج ) (٩٠٢(وأبو يعلى ) ٤٧٤ص  / ٦ج ) (١١٥٤٧( باب تفسير سورة النجم – كتاب التفسير -أخرجه النسائي في الكبرى  - 3
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 "فحلوا وقلدوا" وأن الصواب محرفةيبدو أن هذه لعبارة " وقلدوا فحكموا الجواري صور وصوروهن: "قوله

، هذا هو ووضعوا عليها الحلي وقلدوها القالئد -صور جواري-  تماثيلاألصناموالمعنى أنهم جعلوا هذه 
  .أعلمالمعنى الظاهر، واهللا 

وجعلُوا { :تعالى قال اآليات، و]سورة النجم) ١٩([ }َأفَرَأيتُم اللَّاتَ والْعزى{ :تعالى بقوله شبيه التفسير وهذا
 } نَسباوجعلُوا بينَه وبين الِْجنَِّة{ :وقال ]سورة الزخرف) ١٩([اآلية  }الْملَاِئكَةَ الَِّذين هم ِعباد الرحمِن ِإنَاثًا

  . اآليتين]سورة الصافات) ١٥٨([

 ،وزينه لهم وحسنه بذلك أمرهم الذي هو: أي ]سورة النساء) ١١٧([ }وِإن يدعون ِإالَّ شَيطَانًا مِريدا{ :وقوله
 }تَعبدوا الشَّيطَانَألَم َأعهد ِإلَيكُم يا بِني آدم َأن لَّا { :تعالى قال كما األمر نفس في إبليس يعبدون إنما وهم

  .]سورة يــس) ٦٠([اآلية 

بْل { :الدنيا في عبادتهم ادعوا الذين المشركين عن القيامة يوم يقولون أنهم المالئكة عن إخبارا تعالى وقال
ْؤِمنُونم ِبِهم مهَأكْثَر الِْجن وندبعسورة سبأ) ٤١([ }كَانُوا ي[.  

  .جواره من وأخرجه رحمته من وأبعده طرده: أي ]سورة النساء) ١١٨([ }لَّعنَه اللّه{ :وقوله

  .معلوما مقدرا نامعي: أي ]سورة النساء) ١١٨([ }وقَاَل لََأتَِّخذَن ِمن ِعباِدك نَِصيبا مفْروضا{

  .الجنة إلى وواحد النار إلى وتسعون وتسعة تسعمائة ألف كل من: حيان بن مقاتل قال

والمعنى أن من اتبعه الفرض أصله التقدير،  ]سورة النساء) ١١٨([ }لََأتَِّخذَن ِمن ِعباِدك نَِصيبا مفْروضا{ :قوله
 -رحمه اهللا-وهذا المعنى ذكره الحافظ ابن القيم  ه المقسوم،ظ نصيبه المفروض وحفهو من من بني آدم

وما  ، قريبة من هذاي ذكروا معاِنامأمثاله ولفراءمن أصحاب المعاني كالزجاج وا وذكر طائفة من المفسرين
  . المعانيهذه ال يخرج عن "معلوما مقدرا معينا: أي: "أيضاً وهو قوله بن كثيراذكره الحافظ 

 وقد تحقق له ما ،ه هذه اآلياتالنصيب المفروض هم الذين أطاعوه واتبعوه وهم األكثرية كما دلت علي وهذا
  .بني آدمة بيعبما عرفه من طظنه 

 :قال -عز وجل- فلما أمهله اهللا ، من رحمته طلب اإلمهال إلى يوم الدين-عز وجل-حينما طرده اهللا و

نه سيضل أ و،الل الناسضيجد ويجتهد في إوفذكر أنه يجهد  ]سورة اإلسراء) ٦٢([ }َألحتَِنكَن ذُريتَه َإالَّ قَِليالً{
سورة ) ٤٠([ }ِإالَّ ِعبادك ِمنْهم الْمخْلَِصين{: ن فقالو هم المخلصؤالء القليل ه أن وبين،أكثر الخلق إال قليالً

  .]الحجر

سورة ) ١٧([ }والَ تَِجد َأكْثَرهم شَاِكِرين{ :نه هذا قد تحقق لما قالظآخر أن  في موضع -عز وجل-وبين اهللا 

فحصل ما أمله  ]سورة سبأ) ٢٠([ }ِإبِليس ظَنَّه فَاتَّبعوه ولَقَد صدقَ علَيِهم{ :-عز وجل-قال اهللا  ]األعراف
 :وقال تعالى ]سورة يوسف) ١٠٣([ }وما َأكْثَر النَّاِس ولَو حرصتَ ِبمْؤِمِنين{ :، قال تعالىفاتبعه أكثر الخلق

  .]سورة األنعام) ١١٦([ }وِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللِّه{

}مُألِضلَّنَّه{ الحق عن: أي ]سورة النساء) ١١٩([ }ومنَّهنِّيُألمالتوبة ترك لهم أزين :أي ]سورة النساء) ١١٩([ }و 

  .أنفسهم من وأغرهم والتأخير بالتسويف وآمرهم األماني وأعدهم
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 ،أنهم سيتوبون بطول العمر ويمنيهمفهو  ؛ةصحيح }وُألمنِّينَّهم{:  التي ذكرها السلف في قولهيكل المعان
يمنيهم بأن  و، وال عمليمنيهم بتحقيق اآلمال وتحصيل المطالب من غير جٍد، وأن لهم الدار اآلخرةويمنيهم ب

يمنيهم بكل ما يمنى ، وهكذا يمنيهم أيضاًَ بالشفاعة، و وأنه ال ينتفع من تعذيبهم، غفور رحيم-عز وجل-اهللا 
 وتارة  وتارة تكون في قضايا أخروية،،قبيل األمور الدنيوية ون أمانيه منطل هذا تارة تكطل، والمببه المب

 طانيكل ما ذكره السلف مما يمني الش، ونيا فهذا كله داخلٌُ في هذه األم،ب لتحصيل ذلكعمل وتسبغير من 

  . التي يذكرونهاولذلك ال حاجة للترجيح بين هذه المعاني ،به الناس فهو من قبيل التفسير بالمثال

، تشقيقها يعني: وغيرهما والسدي قتادة قال ]سورة النساء) ١١٩([ }وآلمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان اَألنْعاِم{ :وقوله
  .الوصيلةالسآئبة وة وللبحير وعالمة سمة وجعلها

  . للطواغيتهك مما يسيبونبة والوصلية وما أشبه ذلئقطع أذن البحيرة والسا ويقصد به هنا ،هو القطع البتك

 عقائد هذه ]سورة المائدة) ١٠٣([ }ما جعَل اللّه ِمن بِحيرٍة والَ سآِئبٍة والَ وِصيلٍَة والَ حاٍم{ : تعالىقولهفي 

 الذي يتركونه بعد أن وهو البعير مارون البحائر ويسيبون السوائب ويحمون الححبيكانوا   حيثجاهلية عندهم
عندهم أشياء معينة إذا حصلت فإنهم ، والمقصود أن يقولون قد حمى ظهرهحيث ضراب المعروف ضرب ال

هذا كله مما افتروه لك، وها وال بلحمها وال بوبرها وال غير ذ بدرونينتفع فال يسيبون هذه السوائب للطواغيت
  .-عز وجل-على اهللا 

، الوشْم بذلك يعني: البصري الحسن أبي ابن الحسن قال ]سورة النساء) ١١٩([ }وآلمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللِّه{
  . )٤())ذلك فعل من اهللا لعن((: لفٍظ وفي ،الوجه في الوشم عن يالنه مسلم صحيح وفي

بما يفعلونه  ومنهم من فسره ،منهم من فسره بالوشم ]سورة النساء) ١١٩([ }وآلمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللِّه{: قوله
 ويمكن أن يفسر بتفسير  فيه، وكل ذلك داخل، ومنهم من فسره بغير هذا،ر والتبديليبهذه البهائم من التغي

مين  ومال إليه الشيخ محمد األ-رحمه اهللا-يشمل ذلك جميعاً وهو ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
رن يأي ليغ ]سورة النساء) ١١٩([ }فَلَيغَيرن خَلْقَ اللِّه{ : بقوله في األضواء بأن المراد-رحمه اهللا-الشنقيطي 

 بحيرة والسائبة والوصيلة،، وما يفعلونه بال قطع آذان البهائم-عز وجل-في تغيير دين اهللا ، ويدخل ين اهللاد

متفرقة  بالمبرد بحيث تكون متساوية وتجعل األسنان  وهو بردالوشر المعروف وكذلك الوشميدخل فيه و
    عنه فهو من تغيير دين اهللا -تبارك وتعالى-كل ما نهى اهللا ، وثاً عن الحسن والجمال بحةبطريقة متناسق

قتادة ووالضحاك والحسن   النخغي ومجاهدوإبراهيمال به طائفة من السلف كابن عباس  وهذا ق-عز وجل-
هك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر فََأِقم وج{ :-تبارك وتعالى-ويؤيده قوله  م،سعيد بن المسيب وغيرهو

صلى اهللا -قول النبي يدخل فيه و ،يعني ال تبديل لدين اهللا ]سورة الروم) ٣٠([ } لَا تَبِديَل ِلخَلِْق اللَِّهالنَّاس علَيها

                                     
باب تحريم فعـل     -ومسلم في كتاب اللباس والزينة      ) ٢٢١٦ص   / ٥ج  ) (٥٥٨٩ (باب الوصل في الشعر    -أخرجه البخاري في كتاب اللباس       - 4

 ).١٦٧٧ص  / ٣ج ) (٢١٢٤ (الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق اهللا
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ثم ذكر البهيمة  ))يمجسانهما من مولود إال ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو (( :-عليه وسلم
  .)٥())؟ءن فيها من جدعاوهيمة جمعاء هل تحسكما تنتج ب((: فقال

 والمستوِشمات، الواشمات اهللا لعن": قال أنه -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن عن الصحيح وفي

 لعن من ألعن أال": قال ثم "-عز وجل- اهللا خَلْقَ المغيرات للحسن والمتَفَلِّجات والمتَنَمصاِت، والنامصات

وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه { :قوله يعني ؟-عز وجل- اهللا كتاب في وهو -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول
]سورة الحشر) ٧([ }وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا

)٦(.  

 فقد: أي ]سورة النساء) ١١٩([}  فَقَد خَِسر خُسرانًا مِبينًاومن يتَِّخِذ الشَّيطَان وِليا من دوِن اللِّه{ :تعالى وقوله

  .لفائتها استدراك وال لها جبر ال خسارة وتلك واآلخرة الدنيا خسر

 الواقع؛ عن إخبار وهذا ]سورة النساء) ١٢٠([ }يِعدهم ويمنِّيِهم وما يِعدهم الشَّيطَان ِإالَّ غُرورا{ : تعالىوقوله

 ولهذا ذلك؛ في وافترى كذب وقد، واآلخرة الدنيا في الفائزون هم بأنهم ويمنيهم أولياءه يعد الشيطان ألن

 يوم إبليس عن مخبرا تعالى قال كما ]سورة النساء) ١٢٠([ }وما يِعدهم الشَّيطَان ِإالَّ غُرورا{ :تعالىاهللا  قال

ي اَألمر ِإن اللّه وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُّكُم فََأخْلَفْتُكُم وما كَان ِلي علَيكُم من وقَاَل الشَّيطَان لَما قُِض{ :المعاد
   .]سورة إبراهيم) ٢٢([ }اِلِمين لَهم عذَاب َأِليمِإن الظَّ{ : إلى قوله]سورة إبراهيم) ٢٢([ }سلْطَاٍن

نه يعدهم الباطل ويمنيهم أ الفرق بين الوعد والتمنية ]سورة النساء) ١٢٠([ }يِهميِعدهم ويمنِّ{ :يقول تعالى
  .ألشياء التي يستحيل وقوعها أصالًع أو اوالوق عادة تكون في األشياء المستعبدة األماني، فالمحال

، يء ظاهره مستحسن وباطنه يضرالغرور كل ش ]سورة النساء) ١٢٠([ }وما يِعدهم الشَّيطَان ِإالَّ غُرورا{ :قوله
سهم إليه وهو عين ما و ويجذب نف-تبارك وتعالى-ن لهم معصية اهللا ين لهم الباطل ويزييزفالشيطان 
  .وفيه عطبهم وهالكهم، يضرهم

  واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                     
) ٤٥٦ص   / ١ج  ) (١٢٩٢ (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي اإلسالم             -اب الجنائز   أخرجه البخاري في كت    - 5

 ).٢٠٤٧ص  / ٤ج ) (٢٦٥٨ ( باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين -ومسلم في كتاب القدر 

 تحريم فعل  باب–ومسلم في كتاب اللباس والزينة      ) ١٨٥٣ص   / ٤ج  ) (٤٦٠٤(تفسير سورة الحشر     باب   –أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 6
 ).١٦٧٨ص  / ٣ج ) (٢١٢٥(الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق اهللا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣٢(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . آله وصحبه أجمعينى وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعل،الحمد هللا رب العالمين

مْأواهم { ومناهم وعدهم فيما له سنونالمستح :ي أ}ُأولَِئك{ :وقوله: - تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 
نَّمها{ القيامة يوم ومآلهم مصيرهم: أي }جِحيصا منْهع ونِجدالَ يلهم ليس: أي ]سورة النساء) ١٢١([ }و 

  .مناص وال خالص وال مصرف وال مندوحة عنها

والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ { : تعالىفقال التامة الكرامة من مآلهم في لهم وما األتقياء السعداء حال  تعالىذكر ثم
 ما وتركوا الخيرات من به أمروا بما جوارحهم وعملت قلوبهم صدقت: أي ]سورة النساء) ١٢٢([ }الصاِلحاِت

  .المنكرات من عنه نهوا

}ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج مِخلُهنُدا{ واءشا وأين واءشا حيث يصرفونها: أي }سدا َأبِفيه أي }خَاِلِدين :

  .انتقال وال زوال بال

 الدال بالمصدر أكده ولهذا محالة ال واقع أنه حقيقة معلوم اهللا ووعد ،اهللا من وعد هذا: أي }وعد اللِّه حقا{

  .}حقا{: قوله وهو الخبر تحقيق على

اللِّه ِقيالً{ :قَال ثُم قُ ِمندَأص نما قوالًَ منه أصدق أحد ال: أي ]سورة النساء) ١٢٢([ }وهو إال إله ال ،وخبر 

  .سواه رب وال

 هدي الهدي وخير اهللا كالم الحديث أصدق إن(( :خطبته في يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وكان

 في ضاللة وكل اللة،ض بدعة وكل ،بدعة محدثة وكل محدثاتها، األمور وشر -صلى اهللا عليه وسلم- محمد

  .)١())النار

* لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب من يعمْل سوءا يجز ِبِه والَ يِجد لَه ِمن دوِن اللِّه وِليا والَ نَِصيرا{

 ْؤِمنم وهُأنثَى و اتَ ِمن ذَكٍَر َأواِلحالص ْل ِمنمعن يماونَِقير ونظْلَمالَ ينَّةَ والْج خُلُوندي لَِئكفَُأو * نسَأح نمو
وللِّه ما ِفي  *ِدينًا ممن َأسلَم وجهه هللا وهو محِسن واتَّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا واتَّخَذَ اللّه ِإبراِهيم خَِليالً

  .]سورة النساء) ١٢٦-١٢٣([ }َألرِض وكَان اللّه ِبكُلِّ شَيٍء مِحيطًاالسماواِت وما ِفي ا

 كتابكم قبل وكتابنا نبيكم قبل نبينا: الكتاب أهل فقال افتخروا الكتاب وأهل المسلمين أن لنا ذُكر: قتادة قال

 الكتب على يقضي وكتابنا النبيين خاتم نبيناو منكم باهللا أولى نحن: المسلمون وقال، منكم باهللا أولى فنحن

سورة ) ١٢٣([ }لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب من يعمْل سوءا يجز ِبِه{: اهللا فأنزل ،قبله كانت التي

                                     
 .بألفاظ متقاربةوهو عند غيره ) ٥٩٢ص  / ٢ج ) (٨٦٧(باب تخفيف الصالة والخطبة  - أصل الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - 1
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 حجة اهللا أفلجثم  ]لنساءسورة ا) ١٢٥([ اآلية }ومن َأحسن ِدينًا ممن َأسلَم وجهه هللا وهو محِسن{ ]النساء

  .األديان أهل من ناوأهم من على المسلمين

رضي – عباس ابن عن العوفي روى وكذا ،وغيرهم صالح وأبي والضحاك ومسروق السدي عن روي وكذا
 خير ونبينا الكتب خير كتابنا: التوراة أهل فقال األديان أهل تخاصم: اآلية هذه في قال أنه -اهللا عنهما

 ونبينا كتاب، كّل نَسخَ وكتابنا اإلسالم إال دين ال: اإلسالم أهل وقال ،ذلك مثل اإلنجيل أهل وقال، نبياءاأل

لَّيس ِبَأماِنيكُم وال { :قالو بينهم اهللا فقضى ،بكتابنا ونعمل بكتابكم نؤمن أن وأمرنا وُأمرتُم النبيين، خاتم
معن يِل الِْكتَاِب مَأه اِنيِبِهَأم زجا يوءسورة النساء) ١٢٣([اآلية  }ْل س[ .  

  : أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة،لحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

من قبيل المراسيل هي  ف-رحمهم اهللا–  التابعين هؤالء عن مثلفي سبب النزول جاءت هذه اآلثار التي ذكرهاف
ولو صح  من الطرق الضعيفةية العوفي عن ابن عباس معلوم أنها ثم إن رواوالمرسل نوع من الضعيف، 

أن قولهاً نذلك لكان بي: }كُماِنيِبَأم سيعني أماني المسلمين، ولذلك لم يتفق أهل العلم  ]سورة النساء) ١٢٣([ }لَّي
 فالشيطان ، قبلها يربط هذه اآلية بما- اهللارحمه–على أن هذا هو المعنى لهذه اآلية، فأبو جعفر بن جرير 

: ، وقاله من أهل اإلشراكؤوهم أتباعه وأوليا ]سورة النساء) ١١٨([ }لََأتَِّخذَن ِمن ِعباِدك نَِصيبا مفْروضا{ :قال

ة رفي البحيهي ا سبق هذه كم و]سورة النساء) ١١٩([ }وُألِضلَّنَّهم وُألمنِّينَّهم وآلمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان اَألنْعاِم{
 يعني }لَّيس ِبَأماِنيكُم{:  قوله يرى أن-رحمه اهللا–  ولذلك فإنه،المشركون يجعلها  كانتيئبة الآوالوصيلة والس

 الذي يحتج على هذا بأنه لم يرد ذكر أماني للمسلمين وإنما ذكرت أماني الشطيان و،من قريشون المشركأيها 
  .نهم وألمنينهمألضلو: قال

) ١٢٣([ }لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب{ في هذه اآلية - فقد ذكرها عز وجلأماني أهل الكتابأما و

 } ِإالَّ َأياما معدوداٍتقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار{ : تعالىمن القرآن كقولهأخرى في مواضع  ذكرها و]سورة النساء

وكقوله  ]سورة المائدة) ١٨([ }وقَالَِت الْيهود والنَّصارى نَحن َأبنَاء اللِّه وَأِحباُؤه{: وكقوله ] عمرانسورة آل) ٢٤([
  . وأشباه ذلك من األماني]سورة البقرة) ١١١([ }وقَالُواْ لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارى{ :تعالى

 }وقَالُوا نَحن َأكْثَر َأموالًا وَأولَادا وما نَحن ِبمعذَِّبين{ : عنهم-عز وجل-اهللا ورد قول فقد ب وبالنسبة للعر

  .]سورة المؤمنون) ٣٧([ }ِإن ِهي ِإلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما نَحن ِبمبعوِثين{:  وقال تعالى]سورة سبأ) ٣٥([

ل هو أن كو ىتقرر معن ]سورة النساء) ١٢٣([ }لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب{ هذه اآلية أن صلالحاو
 ه الفإن -تبارك وتعالى-يقربه إلى اهللا الذي من تمنى على اهللا األماني من غير أن يكون له رصيد من العمل 

 ويدخل فيها  أماني أهل اإلشراك من العربذلك فييدخل ، و بأمانيهينال ال ما عند اهللا تنفعه تلك األماني؛ ألن
وإن تلك الروايات والمراسيل كما تدل عليه و ،ظاهر هذا الخطابى ذلك المخاطبين عموماً كما يدل علأماني 
  .  واهللا أعلم،ال تخلو من ضعف كرواية العوفي عن ابن عباسكانت 

 وليس  األعمال ولكن ما وقر في القلوب وصدقتهبالتمني وال بالتحلي ليس الدين أن اآلية هذه في والمعنى

 حتى ذلك بمجرد قوله عِمس المحق هو إنه: قال من كل وال دعواه، بمجرد له حصل شيًئا ادعى من كُّل

 }ن يعمْل سوءا يجز ِبِهلَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب م{ :تعالى قال ولهذا ،برهان اهللا من له يكون
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 ما واتباع  سبحانهاهللا بطاعة العبرة بل التمني بمجرد النجاة لهم وال لكم ليس: أي ]سورة النساء) ١٢٣([

فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة { :كقوله }ن يعمْل سوءا يجز ِبِهم{: بعده قال ولهذا الكرام؛ رسلال ألسنة على شرعه
رخَيهرا ي *هرا يٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يمسورة الزلزلة) ٨- ٧([ }و[.  

  . -مرضي اهللا تعالى عنه- الصحابة من كثير على ذلك شق نزلت لما اآلية هذه أن روي وقد

ية في آ أشد م قلت يا رسول اهللا إني ألعل: قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-عائشة  روى ابن أبي حاتم عن
 المؤمن العبد يصيب ما وه((: فقال }ن يعمْل سوءا يجز ِبِهم{: قلت ))عائشة؟ يا هي ما((: قالفرآن الق

]رواه ابن جرير وأبو داود[ ))ينْكُبها النَّكْبة حتى
)٢(.  

 }ن يعمْل سوءا يجز ِبِهم{لما نزلت :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى سعيد بن منصور أن أبا هريرة 

سددوا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ذلك على المسلمين فقال لهم رسول اهللا شقَّ ]سورة النساء) ١٢٣([
 عن أحمد رواه وهكذا ))ينْكُبها والنَّكْبة يشَاكها الشوكة حتى كفارة المسلم به يصاب ما كل في فإن وقاربوا

  .)٣(والنسائي والترمذي ومسلم ،عيينة بن سفيان

 ابن عن طلحة أبي بن علي قال ]سورة النساء) ١٢٣([ } يِجد لَه ِمن دوِن اللِّه وِليا والَ نَِصيراوالَ{ :وقوله

  .]حاتم أبي ابن رواه[ "عليه اهللا فيتوب يتوب أن إال": -رضي اهللا تعالى عنهما– عباس

 الجزاء ذكر لما ]سورة النساء) ١٢٤([اآلية  }ْؤِمنومن يعمْل ِمن الصاِلحاتَ ِمن ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو م{ :وقوله

      اآلخرة في وإما -له األجود وهو- الدنيا في إما العبد من مستحقها يأخذ أن بد ال وأنه السيئات على

 بيان في شرع -والمسامحة والعفو والصفح واآلخرة الدنيا في العافية ونسأله ذلك من باهللا والعياذ-

 سيدخلهم وأنه اإليمان بشرط وإناثهم ذُكْرانهم عباده من الصالحة األعمال قبول في متهورح وكرمه إحسانه

 الكالم تقدم وقد التمرة، نواة ظهر في التي النقرة وهو، النقير مقدار وال حسناتهم من يظلمهم وال الجنة

 اللفافة وهو القطمير ذاوك التمرة، نواة في وهما ،النقير وهذا النواة شق في الذي الخيط وهو الفتيل، على

  .القرآن في الثالثة التمرة، نواة على التي

 -عز وجل- لربه العمل أخلص ]سورة النساء) ١٢٥([ }ومن َأحسن ِدينًا ممن َأسلَم وجهه هللا{ :تعالى قال ثم

   .واحتساباً إيمانًا فعمل

 ممن أسلم وجهه اًال أحد أحسن دين، والمعنى  النفيىضمن معنهذا االستفهام م} ومن َأحسن ِدينًا{: قوله تعالى
  . وإسالم الوجه هللا هو انقياده وإذعانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هللا

}ِسنحم وهالهدى من رسوله به أرسل وما له اهللا شرعه ما عمله في اتبع: أي ]سورة النساء) ١٢٥([ }و 

 يكون أن والخالص، صوابا خالصا يكون: أي ،بدونهما عامل عمل صحي ال الشرطان وهذان الحق، ودين

 هذين أحد العمل فقدفمتى  باإلخالص، وباطنه بالمتابعة ظاهره فيصح للشريعة متبعا يكون أن والصواب هللا،

 ضاالً كان المتابعة فقد ومن ،الناس ونءيرا الذين وهم ،منافقًا كان اإلخالص فقد  فمن،فسد الشرطين

                                     
2

 .سلسلة الضعيفةوضعفه األلباني في ال) ١٥١ص  / ٣ج ) (٣٠٩٥ (باب عيادة النساء -أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز  - 

 ٤ج ) (٢٥٧٤ (باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب - 3
 ).١٩٩٣ص / 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٤

  اآلية}الَِّذين نَتَقَبُل عنْهم َأحسن ما عِملُوا ونَتَجاوز عن سيَئاِتِهم{ المؤمنين عمُل فهو جمعهما ومتى، جاهالً

  .]سورة األحقاف) ١٦([

واآلية التي ، المتابعةيتضمن  }وهو محِسن{: قولهيتضمن اإلخالص، و }ومن َأحسن ِدينًا{: يعني أن قوله
تضمنت الشرط الثالث مع  ]سورة النساء) ١٢٤([} ٍر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمنومن يعمْل ِمن الصاِلحاتَ ِمن ذَكَ{ :بلهاق

العمل يكون صالحاً إذا كان خالصاً ، يعني أن  اإليمان صحيحة وهي قاعدةهو أن يكون على قاعدةالشرطين و
صام يوماً كما  أو من اليهود والنصارىشخصاً من عباد القبور ، وعلى هذا لو أن مؤمنصادر من صواباً و
 فإنه ال يقبل منه هذا العمل؛ ألنه -لى السنةصام ع وِءفهو لم يرا- وأراد بذلك وجه اهللا -عز وجل-شرع اهللا 

ِم ِدينًا فَلَن ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَ{ :-عز وجل-قوله  يدل على ذلكمما الذي هو اإليمان، والشرط الثالث فقد 
َل ِمنْهقْبسورة آل عمران) ٨٥([ }ي[.  

 صلى اهللا عليه وعلى آله- محمد وهم ]سورة النساء) ١٢٥([ }واتَّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ :تعالى قال ولهذا

 } َأولَى النَّاِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتَّبعوه وهذَا النَِّبيِإن{ :تعالى قال كما القيامة يوم إلى وأتباعه - وسلموصحبه

  .]سورة آل عمران) ٦٨([ ةاآلي

، الحنف أصله الميل، وهذا هو الشرط الثالث أيضاً ]سورة النساء) ١٢٥([ }واتَّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ :قوله تعالى
 سمي ألحنفأن او،  وقد سبق الكالم على هذا المعنى، إلى دين اإلسالممائل عن سائر األديانوالمعنى أنه 

  :د قالت أم األحنف وهي ترقص ابنهاوق، لحنف في رجله أحنفَ

ــه  ــي رجل ــف ف ــوال حن   واهللا ل
  

  ما كـان فـي فتيـانكم مـن مثلـه        
  

  . إلى األخرى بحيث تميل كل واحدة ،فأصل الحنف ميل في القدم

 ]سورة النحل) ١٢٣([ }نَا ِإلَيك َأِن اتَِّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَان ِمن الْمشِْرِكينثُم َأوحي{ :وقال تعالى

 عنه يصده ال بكليته الحق على ومقبل بصيرة، عن له تاركًا :أي قصداً الشرك عن المائل هو: والحنيف

  .راد عنه يرده وال صاد،

، وإذا  للدين الحقرأساال يشتغل بالشرك ولكنه ال يرفع قد اإلنسان ن أل" بصيرة عن له تاركًا :أي: "قال
َأرَأيتَ مِن اتَّخَذَ ِإلَهه هواه َأفََأنتَ تَكُون علَيِه { :، وقد قال تعالىتجد أن هذا اإلنسان يعبد هواهدققت  وتأملت
  .]سورة الفرقان) ٤٣([ }وِكيلًا

أي  أصالً للعبادة اًألنه ال يرفع رأس ؛عتبار أن من الناس من ال يشرك باهللالمقصود أنه ذكر مثل هذا القيد باو
  .واهللا أعلمإنه يكون عابداً هللا، يترك عبادة غير اهللا قصداً فمن ، وأما ال هللا وال لغير اهللا

 قتدىي إمام ألنه باعه؛ات في الترغيب باب من وهذا ]سورة النساء) ١٢٥([ }واتَّخَذَ اللّه ِإبراِهيم خَِليالً{ :وقوله

 ؛المحبة مقامات أرفع هي التي الخُلَّة درجة إلى انتهى فإنه له العباد به يتقرب ما غاية إلى وصل حيث ؛به

  وقال]سورة النجم) ٣٧([ }وِإبراِهيم الَِّذي وفَّى{ :قوله في به وصفه كما لربه، طاعته لكثرة إال ذاك وما

ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً { :تعالى  وقال]سورة البقرة) ١٢٤([ة اآلي }راِهيم ربه ِبكَِلماٍت فََأتَمهنوِإِذ ابتَلَى ِإب{ :تعالى
شِْرِكينالْم ِمن كي لَمِنيفًا وواآلية بعدهااآلية  ]سورة النحل) ١٢٠([ }قَاِنتًا ِللِّه ح .  
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 بهم الصبح صلى اليمن قدم لما -رضي اهللا تعلى عنه– اذًامع إن: قال ميمون بن عمرو وروى البخاري عن

وإنما " إبراهيم أم عين قَرت لقد" :القوم من رجل فقال ]سورة النساء) ١٢٥([ }واتَّخَذَ اللّه ِإبراِهيم خَِليالً{ :فقرأ
  .ويرضاها يحبها التي الطاعة من له قام لما  له؛-عز وجل-يل اهللا لشدة محبة ربه سمي خل

لم وداخلت خلل القلب  أن المحبة إذا في كالم العرب؛ وةلّ خُ:المحبة إذا اشتدت وتخللت شغاف القلب قيل لها
  .قيل لها خلة منه إال دخلت فيه اًتترك جزء

 ونقلها عن ابن القيم شارح الطحاوية،  ذكر مراتب المحبة في روضة المحبين-رحمه اهللا-والحافظ ابن القيم 
  . ذلك الخلةى أعلو ،لعربعند ا  المحبة لها تسميةكل درجة من درجاتو

 خطبهم لما -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن الخدري سعيد أبي حديث من الصحيحين في ثبت ولهذا

 بن بكر أبا التخذت خليالً األرض أهل من متخذًا كنت فلو الناس، أيها :بعد أما((: قال خطبها خطبة آخر في

  .)٤())اهللا خليل صاحبكم نولك خليالً قحافة أبي

رضي اهللا - مسعود بن اهللا وعبد العاص بن عمرو بن اهللا وعبد البجلي اهللا عبد بن جنْدب طريق من وجاء
 إبراهيم اتخذ كما خليالً اتخذني اهللا إن(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -عنهم جميعاًتعالى 

  .)٥())خليالً

 وهو وخلقه وعبيده ملكه الجميع: أي ]سورة النساء) ١٢٦([ }السماواِت وما ِفي اَألرِضوللِّه ما ِفي { :وقوله

 وعدله وقدرته لعظمته ؛يفعل عما سألي وال حكم لما معقب وال قضى لما راد ال ذلك جميع في المتصرف

  .ورحمته ولطفه وحكمته

 عليه تخفى ال ذلك جميع في نافذ علمه: أي ]سورة النساء) ١٢٦([ }وكَان اللّه ِبكُلِّ شَيٍء مِحيطًا{ :وقوله

 وال ذلك من أصغر وال ،األرض في وال واتاالسم في ذرة مثقال علمه عن يعزب وال ،عباده من خافية

  .توارى وما للناظرين تراءى لما ذرة عليه تخفى وال ،أكبر

} فِْتيكُمي اء قُِل اللّهِفي النِّس تَفْتُونَكسيو ناء الَّالِتي الَ تُْؤتُونَهى النِّستَامِفي الِْكتَاِب ِفي ي كُملَيتْلَى عا يمو ِفيِهن
 لُواْ ِمنا تَفْعمِط وى ِبالِْقستَامواْ ِللْيَأن تَقُوماِن والِْولْد ِمن ِفينعتَضسالْمو نوهَأن تَنِكح ونغَبتَرو نلَه ا كُِتبم

  . ]سورة النساء) ١٢٧([ }خَيٍر فَِإن اللّه كَان ِبِه عِليما

) ١٢٧([ }ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن{ :-ارضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن عائشة 

 عنده تكون الرجل هو":  عائشةقالت ]اءسورة النس) ١٢٧([ }وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{ :قوله إلى ]سورة النساء

 رجالً يزوجها أن ويكره ينكحها أن فيرغب العذْق في حتى ماله في شَِركته قد ووارثها وليها هو اليتيمة

  . )٦(وكذلك رواه مسلم" اآلية هذه فنزلت فيعضلها، ،شركته بما ماله في فيشركه

                                     
) ١٣٣٨ص  / ٣ج ) (٣٤٥٦ ())و كنت متخذا خليالًل(: (-صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النبي  - أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة - 4

 ).١٨٥٥ص  / ٤ج ) (٢٣٨٣ (-رضي اهللا عنه-من فضائل أبي بكر الصديق  باب -رضي اهللا تعالى عنهم- فضائل الصحابة ومسلم في كتاب

 لقبور مساجد باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ ا - كتاب المساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم في- 5

 ).٣٧٧ص  / ١ج ) (٥٣٢(

 ).٢٣١٣ص  / ٤ج ) (٣٠١٨(ومسلم في كتاب التفسير )١٦٧٩ص  / ٤ج ) (٤٣٢٤( باب تفسير سورة النساء - أخرجه البخاري في كتاب التفسير- 6
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صلى - اهللا رسول استفْتَوا الناس إن ثم: تقال -ا عنه تعالىرضي اهللا-أبي حاتم عن عائشة ابن ى وور
ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتْلَى { :اهللا فأنزل ،فيهن اآلية هذه بعد -اهللا عليه وسلم

 األولى اآلية :الكتاب في عليهم يتلى أنه اهللا ذكر والذي: قالت ]سورة النساء) ١٢٧([ اآلية }علَيكُم ِفي الِْكتَاِب

  .]سورة النساء) ٣([ }وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء{ :اهللا قال التي

 ] النساءسورة) ١٢٧([ }وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{ :-عز وجل- اهللا وقول": قالت عائشة عن اإلسناد وبهذا

 رغبوا نم ينكحوا أن فنهوا والجمال المال قليلة تكون حين حجره في تكون التي يتيمته عن أحدكم رغبة

  .)٧(الصحيحين في ثابت وأصله "عنهن رغبتهم أجل من بالقسط إال النساء يتامى من وجمالها مالها في

وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي { :له تعالى عند قو في أول السورة بهاهذه اآلية سبق الكالم على شيء مما يتعلق
هو من أحسن ما  -اي اهللا عنهرض-وقول عائشة  ]سورة النساء) ٣([ }ما طَاب لَكُم من النِّساءالْيتَامى فَانِكحواْ 

 ]سورة النساء) ١٢٧([ }النِّساءوما يتْلَى علَيكُم ِفي الِْكتَاِب ِفي يتَامى { :، أي أن قوله اآلية وتلكهتفسر به هذ

سورة ) ٣([ }ما طَاب لَكُم من النِّساءوِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ { : ما ذكره اهللا بقولهالمراد به

  . الذي يتلى عليهم في الكتاب هوهذا :أي ]النساء

وهو األرجح من أقوال -على قول عائشة  -الفاعل-ى لفظ الجاللة عطفاً عل في محل رفع }وما يتْلَى{ :وقوله
 ما  أيضاًويستفتونك في النساء قل اهللا يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن: هكذا االعتباريكون المعنى بهذا و -المسفرين

في  جدونه وما تاهللا مما يفتيكم به أحكام النساء تتبينون أنكم  يعني،يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء
ما طَاب لَكُم وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ {:  كقوله تعالى في شأن اليتيمات-جل وعال– هكتاب

  .]سورة النساء) ٣([ }من النِّساء

عطفاً على اً مجرور }وما يتْلَى{:  قوله وهو أحسن من جعل-واهللا أعلم-  هذه اآليةهذا أحسن ما تفسر به
  .]سورة النساء) ١٢٧([ }ِهنقُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي{ : في قوله المجرورالضمير

ما بينه ؛ ألن هذا فيه بعدإال أن  ، يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم:وعلى هذا التقدير األخير يكون المعنى
  .ل عليهم يفتي الناس فيما نز-وتعالىتبارك -هللا ا في كتابه مبين عن األحكام ال أن -عز وجل-اهللا 

 األبيات من كالم وإن كان قد يرد في اللغة وجاءت به بعضويستبعد هذا المعنى أيضاً من جهة اإلعراب 
إن :  بمعنى هل يصح أن يقالميرعلى الض الظاهر  هل يصح عطف وهولكن فيه كالم كثير العرب شواهد

   يصح؟أو ال - قوله فيهن الهاء في–يتلى معطوف على الضمير : قوله

نه ورد ولكنه قليل في كالم العرب، وبغض النظر في هذا فهو كما أ والواقع ،كثير من أئمة اللغة منعوا منه
 ]سورة النساء) ١٢٧([ }ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن{ -واهللا تعالى أعلم-سبق المعنى الظاهر 

  .ما يتلى عليكم في الكتابن فيه ويفتيكم

  .يعني كمثيالتهن من المهور والنفقات }الَّالِتي الَ تُْؤتُونَهن ما كُِتب لَهن{: وقوله تعالى

                                     
 باب تفسير سورة المائدة –ر وفي كتاب التفسي) ٨٨٣ص  / ٢ج ) (٢٣٦٢ (باب شركة اليتيم وأهل الميراث - أخرجه البخاري في كتاب الشركة - 7
 ).٢٣١٣ص  / ٤ج ) (٣٠١٨(ومسلم في كتاب التفسير ) ١٦٦٨ص  / ٤ج ) (٤٢٩٨(
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بون في غروتفيكون المعنى " في"  المقدر يكونأن: األول: تحتمل معنيين} وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{: وقوله
  .عن نكاحهنن وترغبوفيكون المعنى " عن"المقدر أن يكون : ، والثانينكاحهن

بل ها مهر مثيالتها نإذا كانت جميلة أو ذات مال رغبوا في نكاحها وال يعطوا بحيث اآلية تحتمل هذا وهذو
ألنها ها وليها؛ ربما عضلوإذا كانت ال جمال فيها وال مال فربما رغبوا عن نكاحها و ألنها يتيمة، ؛يهضمونها

 عليها ثوباً فحبسهالقي وارثه أ إذا مات الميت يفعلون كما كان أهل الجاهلية أو يكون الحال ،تشركه في ماله

من أجل أن يأخذ هذا اها ال تستطيع التصرف بنفسها، فإن كان يرغب في التزوج منها تزوج وإال أبقبحيث 
  . فال تذهب إلى أحد آخر وال تذهب ألهلها،الميراث الذي قدر لها

وتَرغَبون {:  ولذلك يقال في قوله تعالى؛ على المعاني الكثيرةةالدالرآن يعبر به باأللفاظ القليلة القوالقاعدة أن 
نوهفي حالة هن والزواج من في حالة الرغبة بنهاهم اهللا عن ظلم هؤالء النسوة اليتيمات: اآلية} َأن تَنِكح
  . واهللا أعلم،الرغبة عنهن

  . آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٣٣(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  ..وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،هللا رب العالمين الحمد

 فتـارة  تزويجهـا،  له يحل يتيمة جرهح في كان إذا الرجل أن والمقصود: -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   

 فليعـدل  يفعل لم فإن النساء، من أمثالها أسوة يمهرها أن -عز وجل - اهللا فأمره يتزوجها، أن في يرغب

 وتارة ،السورة أول في التي األولى اآلية في المعنى وهذا -عز وجل - اهللا وسع فقد النساء من غيرها إلى

 األزواج عن يعِضلها أن -عز وجل - اهللا فنهاه األمر نفس في أو عنده مامِتها لد رغبة فيها للرجل يكون ال

رضـي اهللا   - عبـاس  ابـن  عـن  طلحة أبي بن علي قال كما وبينها بينه الذي ماله في يشْركوه أن خشية
 تكون الجاهلية في الرجل كان: ]سورة النساء ) ١٢٧([ اآلية }ِفي يتَامى النِّساء  { :قوله اآلية وهي  في -عنهما

 وهويهـا  جميلـة  كانت فإن أبدا يتَزوجها أن أحد يقدر لم بها ذلك فعل فإذا ثوبه عليها فيلقي اليتيمة عنده

 ونهى ذلك اهللا فَحرم،  ورثها ماتت فإذا تموت حتى أبدا الرجال منعها دميمة كانت وإن مالها، وأكل تَزوجها

  .عنه

 وال الصغار ونيورثِّ ال الجاهلية في كانوا ]سورة النساء ) ١٢٧([ }ِولْداِنوالْمستَضعِفين ِمن الْ  { :قوله في وقال

 سـهم  ذي لكل وبين ذلك عن اهللا فنهى ]سورة النساء ) ١٢٧([ }الَ تُْؤتُونَهن ما كُِتب لَهن    { :قوله وذلك البنات

  .وغيره جبير بن سعيد قال وكذا، كبيرا أو صغيرا ]سورة النساء) ١١([ }ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{ :فقال سهمه

 جمـال  ذات كانت إذا كما ]سورة النساء ) ١٢٧([ }وَأن تَقُومواْ ِللْيتَامى ِبالِْقسطِ   { :قوله في جبير بن سعيد قالو

  .بها واستأثر نكحهااف جمالمال وال  ذات تكن لم إذا كذلك بها واستأثرت نكحتها ومال

 وامتثال الخيرات فعل على تهييجا ]سورة النساء) ١٢٧([ }علُواْ ِمن خَيٍر فَِإن اللّه كَان ِبِه عِليما      وما تَفْ { :وقوله

  .هوأتم الجزاء أوفر عليه وسيجزي ذلك بجميع عالم -عز وجل- اهللا نإو األمر

  :، أما بعد والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

ذين ليشمل المعنيين ال ]سورة النساء) ١٢٧([ }وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{ :-تبارك وتعالى-ذكرنا باألمس أن قوله   ف
  . الرغبة عن نكاحها والرغبة في نكاحها:ماذكرهما المفسرون من السلف ومن بعدهم وه

قرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة على       الف وعلى كل حال     "عن" وإما   "في"هو إما    ن فيه مقدراً محذوفاً   إ: وقلنا
  .المعاني الكثيرة

يدخل ذكر هنا أنهم كانوا ال يورثون الصغار مثالً و ]سورة النـساء ) ١٢٧([ }والْمستَضعِفين ِمن الِْولْدانِ { :وقوله
 بهـم  -عز وجل -أوصى اهللا    الذين   أيضاًَ كل من يصدق عليه هذا الوصف بأنه من المستضعفين كاليتامى          فيه  

) ٢٢٠([ }قُْل ِإصالَح لَّهم خَير{ : وكقوله]سورة األنعام) ١٥٢([ }والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن{ :فقال

  .وما شابه ذلك ]سورة الضحى) ٩([ }فََأما الْيِتيم فَلَا تَقْهر { : وقوله]سورة البقرة
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} رِإِن امو           ـرخَي لْحالـصا وـلْحا صمنَهيا بِلحصا َأن يِهملَيع نَاْحا فَالَ جاضرِإع ا َأوا نُشُوزِلهعَأةٌ خَافَتْ ِمن ب
ِطيعواْ َأن تَعِدلُواْ بين ولَن تَستَ* وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح وِإن تُحِسنُواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا     

* النِّساء ولَو حرصتُم فَالَ تَِميلُواْ كُلَّ الْميِل فَتَذَروها كَالْمعلَّقَِة وِإن تُصِلحواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان غَفُورا رِحيما

كَانِتِه وعن سم كُال غِْن اللّهقَا يتَفَرِإن ياوِكيما حاِسعو سورة النساء) ١٣٠-١٢٨([ } اللّه[.  

 اتفاقه حال في وتارة ،المرأة عن الرجل نفور حال في تارة الزوجين حال عن ومشرعاً مخبراً تعالى يقول

  .لها فراقه حال في وتارة معها،

 أو حقهـا  عنه سقطت أن فلها عنها يعرض أو عنها ينفر أن زوجها من المرأة خافت إذا ما: األولى فالحالة

  .عليه الحقوق من ذلك غير أو مبيت أو كسوة أو نفقة من بعضه

 على شيء يحـصل بـه   يتفقايعني أن  ]سورة النساء ) ١٢٨([ }فَالَ جنَاْح علَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْحا      { :قوله

  . بعض حقوقها عصمة الزوجية بإسقاط فيؤهابقا

الفـرق بـين    ]سورة النـساء ) ١٢٨([ }ِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو ِإعراضا      و{ :-تبارك وتعالى -قول  ي
 خافت أي} خَافَتْ ِمن بعِلها نُـشُوزا {: -واهللا أعلم-فيمكن أن يقال ، عرفواإلعراض أن النشوز هو الت   النشوز

في حقها أو ظلم لها أو استطالة عليها أو         تقصير  ا مما يؤدي إلى حصول       له فيه  ةال رغب ؛ ألنه   ترفعاً عنها ه  من
  .ر سنها أو نحو هذابأو بسبب ِك، فهو يستعلي عليها بسبب بغضه لها نحو ذلك

عنها ببعض الحق فال يؤديه لها كـأن يتـرك        يعني يحصل إعراض بوجهه أو إعراض        }َأو ِإعراضا {: وقوله
  .أو المبيت عندها وطأها

  .يمكنها أن تصطلح معه بصلحٍذ دئأي عن }لَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْحافَالَ جنَاْح ع{: قوله

باعد وأن اإلعراض أال يكلمها وال يأنس بها، وهذا         وبعضهم يفرق بين النشوز واإلعراض بأن النشوز هو الت        
تباعد هو بمعنـى  إن ال حيث  إال أنه متقارب في المعنى  -رحمه اهللا -وإن قال به بعض أئمة اللغة مثل النحاس         

 عليها، أمـا  ستطالةإن النشوز معناه الترفع واالستعالء واال :  لكن نقول  ،أال يكلمها أو ال يأنس بها أو نحو ذلك        

  .واهللا أعلمبعض ما يتصل بها فيقصر في حقوقها، أن ال يكون له رغبة فيها أو في فهو اإلعراض 

فَـالَ  { :تعالى قال ولهذا منها؛ قبوله في عليه وال ،له لكذ بذلها في عليها حرج فال منها ذلك يقبل أن وله
  .]سورة النساء) ١٢٨([ }جنَاْح علَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْحا

  . أن يتصالحايعني )ا بينهماالحأن يص( هكذا متواترة قراءة أخرى }َأن يصِلحا بينَهما{ :قولهفي 

) ١٢٨([ }وُأحِضرِت اَألنفُـس الـشُّح    { :وقوله،  الفراق من: أي ]سورة النساء ) ١٢٨([ }روالصلْح خَي { :ثم قال 

  .الفراق من خير المشَاحة عند الصلح: أي ]سورة النساء

 هذا التفسير " الفراق من خير المشَاحة عند الصلح: أي ]سورة النساء ) ١٢٨([ }وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح  : "يقول

  .ة خير من الفراقالصلح عند المشاحو:  هكذا}والصلْح خَير{:  وإنما يقال هذا في قوله،يه غرابةف

الـشح حاضـر    ، ف هذا إخبار عن النفوس وما جبلت عليـه       :  فيقال }وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح  {: وأما في قوله  
ها أن تتنازل   والمرأة ربما لم تسمح نفس     ،سجبلت وطبعت عليه النفو    هو أمر ف غاية التمكن  النفوس   ومتمكن في 

 تكـون طالبـة لـذلك     فإنها  رة  ض لها   تنا فهي تريد حقها والسيما إن ك      ،بليلتها بالمبيت أو نحو ذلك لضرتها     
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 بمـا   هنفـس تراه تجود     في الرجل فال  مما لو كانت وحدها كما هو مشاهد، والشح أيضاً موجود           بصورة أكبر   
ذلك يحتـاج إلـى     ل، و  نفسه  عليه وطبعتاً وإما استحباباً نظراً لما جبلت عليه        طالب به من الحقوق إما وجوب     ي

ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هـم  { :-عز وجل-، ولهذا قال اهللا ذا الشحه من أجل التخلص من مجاهدة كبيرة 
ونفِْلحسورة الحشر) ٩([ }الْم[.  

 أي نفـوس    :-رحمـه اهللا  -ابن جرير     يقول ]سورة النساء ) ١٢٨([ }الشُّحوُأحِضرِت اَألنفُس   { :في قوله تعالى  و
هذا المعنى داخل فـي عمـوم   : ، ونقولمن حقها لتستأثر به ضرتها    ئاً  نها ال تطيب أن تترك شي     إالنساء بحيث   

ون فـي الرجـل   يك األمر ومثل هذاالمرأة يكون فيها ف ]سورة النـساء ) ١٢٨([ }وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح {: قوله
ذلك خلق متمكن متجـذر فـي        و  المختلفة جبلوا على الشح    عموم الناس في أحوالهم   ف ه،، وهو موجود في   أيضاً

  . بذلكاً فيكون مفلحر ومجاهدة حتى يتخلص منه اإلنسانالنفوس يحتاج إلى مدافعة وصب

في يده ويتطلع إلى ما في       يح يبخل بما  حالفرق بينه وبين البخل أن الش     : والشح هو أشد البخل، وبعضهم يقول     
  . والبخيل يبخل بما في يده،،يدي اآلخرينأ

ـ يبخل   فهو   لي بخالف البخ  ،في يده ولو كان من الحقوق الواجبة كالزكاة        ما الشح أن يمنع   :وبعضهم يقول  ال ف
حـدهما يتعلـق بالـصفة النفـسانية     أوبعضهم يرى أن الفرق بينهما أن      ذلك،   ال يبذل المال أو نحو     و يتصدق

   من البخلأشده ال شك أنفالشح حال على كل و عنها، الناشئاآلخر بالفعل و

 رسـول  يطلقها أن سودة خَشيتْ": قال -رضي اهللا تعالى عنهما   - عباس ابن عن الطيالسي داود أبوروى  

 :يةاآل هذه ونزلت ففعل، ،لعائشة يومي واجعل تطلقني ال اهللا، رسول يا: فقالت -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا

}رِإع ا َأوا نُشُوزِلهعَأةٌ خَافَتْ ِمن برِإِن اماوِهملَيع نَاْحا فَالَ جسورة النساء) ١٢٨([ اآلية }اض[
)١(.  

: وقـال  الترمـذي  ورواه[" جائز فهو شيء من عليه اصطلحا فما": -رضي اهللا تعالى عنهما   - عباس ابن قال

]غريب حسن
)٢(.  

 يومهـا  وهبـتْ  -رضي اهللا تعالى عنهـا    - زمعة بنتُ سودةُ كَبرت لما": قالت عائشة عن الصحيحين وفي

  .نحوه البخاري صحيح وفي )٣("سودة بيوم لها يقسم -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  فكان لعائشة،

  .في مسلم بنحو هذاوأيضاً 

 }عِلها نُـشُوزا َأو ِإعراضـا     وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن ب    { :-رضي اهللا تعالى عنها   -وروى البخاري عن عائشة     

 من أجعلك: فتقول يفارقها، أن يريد منها بمستكثر ليس المرأة عنده تكون الرجل :تقال ]سورة النساء) ١٢٨([

  .اآلية هذه فنزلت حلٍّ في شأني

                                     
 ).١٤٧٩(وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٢٠٨ص  / ٢ج ) (٢١٣٧ ( القسم بين النساءيباب ف -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح  - 1

وصـححه  ) ٢٤٩ص  / ٥ج ) (٣٠٤٠(باب تفسير سورة النساء  - عليه وسلمصلى اهللا-تفسير القرآن عن رسول اهللا    أخرجه الترمذي في كتاب      - 2
 .األلباني في صحيح الترمذي برقمه

ومسلم في كتاب ) ١٩٩٩ص  /  ٥ج ) (٤٩١٤(باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك  -أخرجه البخاري في كتاب النكاح  - 3
 ).١٠٨٥ص  / ٢ج ) (١٤٦٣(  باب جواز هبتها نوبتها لضرتها -الرضاع 
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 أسـنت  قـد   كان عنده امرأة حيث-رضي اهللا تعالى عنه- في سبب النزول أنها نزلت بسبب رافع     صح ومما
يراجعهـا    أنت العدة سألها إن شاء    انتهاء ثم لما قاربت     ة،تطليققها  طلَّفأراد أن يفارقها و   لم تتنازل عن حقها     و

  .م طلقها بعد ذلك ثفقبلت ذلك ثم طالبت به ،بشرط أن تسقط حقها من المبيت

كما سبق أن اآلية الواحدة     ؛ ألنه   -رضي اهللا تعالى عنها   -في حق سودة    و الحاصل أن هذه اآلية نزلت في هذا      
ن كوإن كان الزمان متباعـداً فـيم  فقد نزلت فيهما جميعاً، ن متقارباً اكان الزم إن، فقد تنزل في أسباب متعددة  

  .، واهللا أعلمأن تكون اآلية نزلت أكثر من مرة

اهللا تعـالى   رضـي   - عبـاس  ابن عن طلحة أبي بن علي قال ]سورة النساء ) ١٢٨([ }والصلْح خَير { :وقوله
 غيرهـا  أثرة على الزوج تمادي من خير والفراق اإلقامة بين لها الزوج ريخي أن التخيير، يعني :-عنهما

  .عليها

، يعنـي أن يـصطلح       يحصل بينهما اتفاق على أمر وليس مجرد التخيير        نن الصلح أ  إ: ويمكن أن يقال أيضاً   
تتـشتت  الطـالق  وقـوع  ؛ ألن بير لها من الطـالق  على أن تسقط يومها فتبقى في عصمته فهذا خ   معها مثالً 
  .ل هذا الزوج خير من أ ن تبقى وحيدةظها تربي أوالدها وترعاهم في ؤ فبقا، وهي تبقى بال زوج،األسرة

 بالكليـة،  المفارقة من خير ذلك الزوج وقبول ،للزوج حقها بعض ترك على صلحهما أن اآلية من والظاهر

  تعـالى  رضي اهللا - لعائشة يومها تركت أن على زمعة بنت سودة -ه وسلم صلى اهللا علي  - النبي أمسك كما

 وجـوازه،  ذلـك  مشروعية في أمته به لتتأسى ذلك وفعله نسائه، جملة من تركها بل يفارقها ولم -عنهما

 }والصلْح خَير {: قال الفراق من اهللا إلى أحب الوفاق كان ولما -عليه الصالة والسالم  - حقه في أفضل فهو

  .سبحانه وتعالى  اهللاإلي بغيض الطالق بل ]سورة النساء) ١٢٨([

، والشك أن الصلح خير إذا أمكن، أما        )٤( فيه ضعف  )) إلى اهللا الطالق   أبعض الحالل (( في هذا    الحديث الوارد 
  فقـد  وتقلب مزاجه وما أشبه هذاهإذا كانت الحياة ستبقى قلقة والمرأة ستعيش في شقاء وفي عذاب بسبب ظلم            

إذا كـان الرجـل يـضطرب      أما   خير إذا أمكن أن يصطلحوا     لكن في الجملة الصلح    لها،   اًيكون الطالق خير  
ع لم يكترث بـشيء مـن   جب عليه عند القاضي أمور ثم بعد ذلك إذا ركتَنقض ذلك وي  يما اتفقوا عليه و   ويغير  
  .]سورة النساء) ١٣٠([ }ه كُال من سعِتِهوِإن يتَفَرقَا يغِْن اللّ{: -تبارك وتعالى-ئذ يقول اهللا هذا فعند

لتكون زوجـة لـه فـي     -صلى اهللا عليه وسلم- أن تبقى زوجة للنبي    ت أراد -رضي اهللا تعالى عنها   -سودة  
صـلى اهللا  -ها وزوجها رسول اهللا   اءذاته الشك أنه من أعظم المغنم، أضف إلى ذلك أن بق           وهذا بحد    ،اآلخرة

الحاصل أن المرأة قد يكون من مصلحتها البقاء في عصمة الزوج وإن أسـقطت        ف ،أعظم الشرف  -عليه وسلم 
بهـا الـسن ال يرغـب        ألن المرأة إذا تقدمت      ؛المبيت بل وإن أسقطت النفقة، وهذا حل لألزواج وللزوجات        

وهو لـيس  -يتصبر أو  أن يتزوج   في الخلق، فيضطر الرجل    -عز وجل - وهذه سنة اهللا     ،وال نكاحها  بوطئها
إمـا أن يتـصبر      فالرجل   ،هذه هي الحقيقة الواقعة   ، و  أو يذهب إلى الحرام    -إلى هذا التصبر والعذاب   بحاجة  

 الصحيح، فـإذا   هو الطريق األخير وهذا، وإما أن يتزوجحث عن الحرام وإما إنه يبت،انيويتململ ويعيش بأم 

                                     
 ).  ٤٤(وضعفه األلباني كما في ضعيف الجامع برقم ) ٦٥٠ص  / ١ج ) (٢٠١٨( باب حدثنا سويد بن سعيد –أخرجه ابن ماجه في كتاب الطالق  - 4
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له فيها ة  فإن رأت أنه ال رغب  ،طلقك إما أن تبقي وإما أن أ      :يقول لها ف فإنه يخيرها    قامت قيامتها وأبت مثل هذا    
 ، وهـذا  أبقى في عصمتك وأربي أوالدي وال أطالبك بالمبيـت        : تقولفيريد أن يطلقها فيمكن أن تسقط حقها        و

  .خير لها من الطالق

 مـشقة  تتجـشموا  إنو ]سورة النساء ) ١٢٨([ }وِإن تُحِسنُواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا        { :وقوله

 أوفر ذلك على وسيجزيكم بذلك عالم اهللا فإن أمثالهن، أسوة لهن وتقسموا منهن تكرهون من على الصبر

  .الجزاء

 تـستطيعوا  لن: أي ]سورة النساء ) ١٢٩([ }ولَن تَستَِطيعواْ َأن تَعِدلُواْ بين النِّساء ولَو حرصتُم       { :تعالى وقوله

 من بد فال وليلة، ليلة الصوري القسموقع    وإن فإنه الوجوه، جميع من النساء بين وواتسا أن الناس أيها

 الـسلْماني،  وعبيدة -رضي اهللا تعالى عنهما   – عباس ابن قاله كما والجماع، والشهوة المحبة في التفاوت

  .مزاحم بن والضحاك البصري، والحسن ومجاهد،

صلى اهللا عليه -كان رسول اهللا :  قالت-رضي اهللا تعالى عنها–شة ورواه اإلمام أحمد وأهل السنن عن عائ      
:  يعني))اللهم هذا قَسمي فيما أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك ((:  يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول      -وسلم

  .)٥(القلب، هذا لفظ أبي داود وهذا إسناد صحيح

 الميـل  فـي  تبالغوا فال نمنه واحدة إلى ملتم فإذا: أي ]ورة النـساء س) ١٢٩([ }فَالَ تَِميلُواْ كُلَّ الْميلِ  { :وقوله

  .معلَّقة األخرى هذه فتبقى: أي ]سورة النساء) ١٢٩([ }فَتَذَروها كَالْمعلَّقَِة{ بالكلية

 ولـسانه الطيـب     ةكون أخالقه الحسن  تفأن يتبع ذلك بالعمل     يس له   لفأحب إحداهن    ال يملك قلبه فإذا      يعني أنه 
الحقوق وتقـصير  ضييع ليس لها إال الزجر واإلغالظ وت    خرى منبوذة متروكة  على إحداهن واأل   وإقباله   ووجه

اهللا ال يكلـف    فغير مستطاع، فما ال يستطاع      هو  في النفقات وما أشبه ذلك، فهناك ما هو مستطاع وهناك ما            
ن خطاب الشارع إذا توجـه إلـى   إ: راًعليه اإلنسان، لكن كما قلنا مرا نفساً إال وسعها، فالميل القلبي ال يؤاخذ 

فال يكون اإلنسان متبعـاً     األثر،   المكلف في أمر غير مقدور فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره فهنا يتوجه إلى              
التقصير  و الزجر واإلبعاد  هال واألخرى   ،على إحداهن  ميل القلب بإقبال الوجه وما إلى ذلك من األمور العملية         

 وأما في الجماع فإنه ال يجب عليه أن يعدل بينهن فـي الجمـاع لكنـه    ،هذا ال يجوز ف اوالتضييع لها ولحقوقه  
ـ    - ليلة مثالً وعند هذه ليلة       هيجب أن يعدل في المبيت بمعنى أنه يبيت عند هذ          لكـن إذا    -اإال إذا أسقطت حقه

  . المبيت فقط الواجب هو وإنما، في ليلتهاةالثاني يجب عليه أن يجامعذه فجامعها فإنه ال ه بات عند

رضي اهللا تعـالى    –فتبقى هذه األخرى معلَّقة، قال ابن عباس        :  أي ]سورة النساء ) ١٢٩[( }فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ {
:  ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بـن حيـان               -عنهما

  .معناه ال ذات زوج وال مطلقة

  كالزوجـات   ليست زوجـة    إنها  فتذروها كالمسجونة، يعني   : قال -رضي اهللا عنه  - اءة أبي جاء في قر  ولهذا  

 وليـست بـذات زوج      ،تقدم إليها الخطاب  ي ال تستطيع أن تتصرف وتتزوج و       بحيث وإنما يحبسها في عصمته   
                                     

 باب القسمة بين النساء – والدارمي في كتاب النكاح) ٢٠٨ص  / ٢ج ) (٢١٣٦ ( القسم بين النساء  ي باب ف   -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح        - 5
  ).٤٥٩٣(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم " إسناده صحيح: "وقال حسين سليم أسد) ١٩٣ص  /  ٢ج ) (٢٢٠٧(
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وصـوا  است(( -صلى اهللا عليه وسـلم    - كما قال النبي      والنساء أسيرات  ، حقوقها، فهي حبيسة عنده    يؤدي إليها 
  .)٦()) عندكم فإنهن عواٍنبالنساء خيراً

: -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه  - هريرة أبي عن الطيالسي داود أبووروى  

  .)٧())ساقط ِشقَّيِه وأحد القيامة يوم جاء إحداهما، إلى فمال امرأتان له كانت من((

 أموركم في أصلحتم وإن: أي ]سورة النساء) ١٢٩([ }ِإن اللّه كَان غَفُورا رِحيماوِإن تُصِلحواْ وتَتَّقُواْ فَ{ :وقوله

 النـساء  بعض إلى ميل من كان ما لكم اهللا غفر األحوال جميع في اهللا واتقيتم تملكون، فيما بالعدل وقسمتم

  .بعض دون

 -وجـل  عز–لزوجة فإن اهللا    ما حصل من تقصير وتضييع لحقوق ا       وأصلحتم    في أموركم  يعني وإن أصلحتم  

         لحقوق الغير يجب فيها اإلصالح كما قال     يغفر؛ ألن الذنوب والجرائم والمخالفات التي يقع فيها إفساد وتضييع 
ِإالَّ { : والمرتدين وما أشبه ذلـك المفسدين توبة ك،ضع التي يذكر فيها التوبة    في كثير من الموا    -عز وجل -اهللا  

فإنـه  أو نحـو ذلـك      شر فساداً   بع فيها أو نَ   تَّ ي  بدعة ولذلك من بثّ   ]سورة البقرة ) ١٦٠([ }حواْلَِّذين تَابواْ وَأصلَ  ا
  .قدر استطاعتهذلك بثار آيطالب بإزالة 

فـي   في الحقوق فإنه مطالب أن يصلح ما أفـسد           رظلم وقص ع حقوق زوجته أو زوجاته و     ضياً   إنسان ولو أن 
 اهللا في حدوده كلهـا      ييأتي وما يذر وأن يتق     فيما   -وجل عز– اهللا   يأن يتق  و ، الزوجات ؤالء كلها مع ه   هأمور

  .]سورة النساء) ١٢٩([ }وِإن تُصِلحواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان غَفُورا رِحيما{فال ينتهكها 

 هـي  وهذه ]سورة النساء) ١٣٠([ }عا حِكيماوِإن يتَفَرقَا يغِْن اللّه كُال من سعِتِه وكَان اللّه واسِ         { :ثم قال تعالى  

 بـأن  عنه ويغنيها عنها يغنيه اهللا فإن تفرقا إذا أنهما تعالى اهللا أخبر وقد الفراق، حالة وهي الثالثة الحالة

  .منه لها خير هو بمن عنه ويعوضها منها، له خير هو من بها يعوضه

 وأقداره أفعاله جميع في حكيماً المن عظيم الفضل واسع :أي ]لنساءسورة ا) ١٣٠([ }وكَان اللّه واِسعا حِكيما  {

  .وشرعه

                                     
وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٤٦٧ص  / ٣ج ) (١١٦٣ (باب ما جاء في حق المرأة على زوجها -أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع  - 6
)٧٨٨٠.( 

    : وقال األرنـؤوط ) ٣٤٧ص  / ٢ج ) (٨٥٤٩(وأحمد ) ٦٣٣ص  / ١ج ) (١٩٦٩(باب القسمة بين النساء  -أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح     - 7

 ).١٩٤٩(وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم "  إسناده صحيح على شرط الشيخين "
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )34(تفسير سورة النساء 

السبت  بن عثمان خالد/ الشيخ  

 

  .به أجمعينمد وعلى آله وصح وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا مح،الحمد هللا رب العالمين

وللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ولَقَد وصينَا {:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِإياكُم َأِن اتَّقُواْ اللّه وِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض 

ِميدا حغَِني اللّه كَانِكيالً* اوكَفَى ِباللِّه وِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السِللِّه مو * ا النَّاسهَأي كُمذِْهبشَْأ يِإن ي
آلِخرِة وكَان اللّه من كَان يِريد ثَواب الدنْيا فَِعند اللِّه ثَواب الدنْيا وا* ويْأِت ِبآخَِرين وكَان اللّه علَى ذَِلك قَِديرا

  .]سورة النساء) 134-131([ }سِميعا بِصيرا

ولَقَد وصينَا الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن {: قال ولهذا فيهما؛ الحاكم وأنه واألرض السماوات مالك أنه تعالى يخبر
اكُمِإيو ِلكُمله شريك ال وحده بعبادته -عز وجل- اهللا، تقوى من به وصيناهم بما وصيناكم: أي }قَب.  

 تعالى قال كما ]سورة النساء) 132[( اآلية }وِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض{: قال ثم

ِإن اللّه لَغَِني ِإن تَكْفُرواْ َأنتُم ومن ِفي اَألرِض جِميعا فَ{ :لقومه قال أنه -عليه السالم– موسى عن إخباراً
ِميد{ :وقال ]سورة إبراهيم) 8([ }حِميدح غَِني اللَّهو تَغْنَى اللَّهاسلَّوا وتَووا وأي ]سورة التغابن) 6([ }فَكَفَر: غني 

  .ويشرعه يقدره ما جميع في محمود :أي حِميد، عباده عن

 كل على القائم هو أي ]سورة النساء) 132([ } ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللِّه وِكيالًوِللِّه ما ِفي السماواِت وما{ :قوله

 .شيء كل على الشهيد الرقيب كسبت بما نفس

  :ما بعد أ،والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا بسم اهللا الرحمن الرحيم، 

قَا يغِْن اللّه كُال من سعِتِه وكَان اللّه واِسعا وِإن يتَفَر{ : قبلها-تبارك وتعالى-هذه اآليات مرتبطة بقوله ف
 واسع يغني -عز وجل-إذا لم يحصل الوفاق بين الزوجين فإن ملك اهللا  أي أنه ]سورة النساء) 130([ }حِكيما

إليه  وتتوجه -عز وجل- وبذلك تطمئن النفوس في حال الفراق وتعلم أن أرزاقها بيد اهللا ،كل واحد من فضله
 -عز وجل- وإنما األرزاق والخزائن بيد اهللا لن تضيع المرأة إذا طلقت هفي طلب رغباتها وحاجاتها، فهذ

 ]سورة النساء) 131([ }تُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُموللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ولَقَد وصينَا الَِّذين ُأو{ :فقال

سورة ) 131([ }وِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وكَان اللّه غَِنيا حِميدا{: ثم قال بعد ذلك

 ]سورة الزمر) 7([ }ِه الْكُفْرِإن تَكْفُروا فَِإن اللَّه غَِني عنكُم ولَا يرضى ِلِعباِد{ :-عز وجل-كما قال اهللا  ]النساء

إلى غير ذلك من  ]سورة محمد) 38([ }وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا َأمثَالَكُم{ :وكما قال سبحانه
 يذكر وجه إعادة -رحمه اهللا- ولذلك فإن ابن جرير ،عن الخلق -جل جالله- اآليات التي تدل على غنى اهللا

ن األولى في إ:  فيقولمرتين ] سورة النساء)132 ()131([ } ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِضوللِّه ما{ :هذه الجملة
  .-تبارك وتعالى- عن الخلق وحاجة الخلق لربهم وبارئهم -عز وجل-بيان غنى اهللا 
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 أنه أي ]سورة النساء) 131([} ِنيا حِميداوِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وكَان اللّه غَ{
 كما قال مظنة البطر والطغيان بالنسبة لإلنسان الغنى؛ ومعلوم أن حمود في غناه مهو  والمحمود في كل حال

 محمود في  فهو-تبارك وتعالى-أما اهللا  ]سورة العلق) 7-6([} َأن رآه استَغْنَى* كَلَّا ِإن الِْإنسان لَيطْغَى{ :تعالى
  .غناه

 وهذه ]سورة النساء) 132([ }وِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللِّه وِكيالً{ : في اآلية الثانيةثم قال
 وإقامته م للخلق وحفظه له-عز وجل-ها في بيان تدبير اهللا إن : اهللارحمه–على قول أبي جعفر بن جرير 

لى في بيان حاجة الخلق إلى بارئه وأنه ال  فاألو،رق بينهما ولذلك كرر هاتين الجملتينإياهم، فهذا هو الف
  .  يحفظ هذا الكون وهذا الخلق ويعلم به ويدبره-تبارك وتعالى- أن اهللا فييستغني عنه والثانية 

 هو :أي ]سورة النساء) 133([ }علَى ذَِلك قَِديراِإن يشَْأ يذِْهبكُم َأيها النَّاس ويْأِت ِبآخَِرين وكَان اللّه { :وقوله

وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا { :قال وكما، عصيتموه إذا بغيركم وتبديلكم إذهابكم على قادر
ثَالَكُمسورة محمد) 38([ }َأم[.  

 ،اهرهاظهذه اآلية عامة كما هو  ]سورة النساء) 133([}  النَّاس ويْأِت ِبآخَِرينِإن يشَْأ يذِْهبكُم َأيها{: يقول تعالى
 من الكالم عن قصة بني أبيرق والتي فيها وآيات بعدها بما سبقة هذه اآلي يربط -رحمه اهللا-وابن جرير 
) 113([ }نْهم َأن يِضلُّوك وما يِضلُّون ِإالُّ َأنفُسهمولَوالَ فَضُل اللِّه علَيك ورحمتُه لَهمت طَّآِئفَةٌ م{ :قوله تعالى

  .]سورة النساء

 في الطعام وفي من أهل العلم من حسنها و، من ضعفال تخلو جاءت فيها روايات كثيرةوهذه القصة 
 هذا  يرى أن-رحمه اهللا-، فابن جرير  سابقاًما ذكرناهبعد ذلك محصل ما حصل ، ثم الدرعين حيث سرقا

 حمل -واهللا أعلم- واألقرب ،من المنافقينلمن شاكلهم وأنها زجر وردع لهم و ،الخطاب موجه إلى هؤالء

   . وهذا له نظائر في القرآن،اآلية على العموم

 همه ليس من يا: يأ ]سورة النساء) 134([ } ثَواب الدنْيا واآلِخرِةمن كَان يِريد ثَواب الدنْيا فَِعند اللِّه{ :وقوله

  .وأقناك أعطاكو أغناك وهذه هذه من سألته وإذا ،واآلخرة الدنيا ثواب اهللا عند أن اعلم الدنيا، إال

  .معروفغنى أمعنى و أقنى بمعنى أرضى بما أعطى، "أغناك وأعطاك وأقناك": يقول

بني  من الخيانةتلك نهم  متالذين حصل أولئك يزال يرى أن هذه اآليات فيمن دخل في أمروابن جرير ال 
، ولذلك يرى ابن جرير ودافعوا عنهم في شأنهم ووقفوا معهم -صلى اهللا عليه وسلم-كلموا النبي ممن  بيرقأ

هو ما يحصل لهم  -أي المنافقين–  ثواب الدنيا بالنسبة إليهم:أي }من كَان يِريد ثَواب الدنْيا{: أن قوله تعالى
  .النارلهم ثواب اآلخرة أن وإحراز األموال و ماءمن المغنم وحقن الد

ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا  هذا ال يختص بهم بل هو خطاب عام،: قلنا موماآلية على الع وإذا حملنا
وما ارة من غنيمة وغنى وسعة ورغد عيش، حصل فيها من األمور السيالدنيا ما ثواب ثواب الدنيا واآلخرة، ف

،  واألوالد إلى غير ذلكايا فيها من العط-عز وجل- أو ما يمنحها اهللا  من عافية في األبدانيحصل فيها أيضاً
 -تبارك وتعالى-هذا كله من اهللا ، وثواب اآلخرة هو ما يحصل من الجنة والنعيم المقيم األبدي السرمدي
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ه بيده، هذا هو المقصود ويطلب ذلك منه فالخير وخزائن -جل جالله-توجه إليه وحد الرغبة فيوالمقصود أن ت
  .واهللا تعالى أعلم

ِوِمنْهم من يقُوُل * فَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا وما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَق{ :تعالى قال كما 
- 200([ اآلية }ُأولَِئك لَهم نَِصيب مما كَسبواْ* اب النَّاِرربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً وِقنَا عذَ

 ]سورة الشورى) 20([اآلية  }من كَان يِريد حرثَ الْآِخرِة نَِزد لَه ِفي حرِثِه{ :تعالى وقال ]سورة البقرة) 202

انظُر { :إلى قوله ]سورة اإلسراء) 18([ }ما نَشَاء ِلمن نُِّريدمن كَان يِريد الْعاِجلَةَ عجلْنَا لَه ِفيها { :تعالى وقال
) 134([ }وكَان اللّه سِميعا بِصيرا{ :قال ولهذا ]سورة اإلسراء) 21([اآلية  }كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض

  .]سورة النساء

الِْقسِط شُهداء ِللِّه ولَو علَى َأنفُِسكُم َأِو الْواِلديِن واَألقْرِبين ِإن يكُن غَِنيا يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِمين ِب{
ما تَعِبم كَان اللّه واْ فَِإنِرضتُع واْ َأوِإن تَلْوِدلُواْ وى َأن تَعوواْ الْها فَالَ تَتَِّبعلَى ِبِهمَأو ا فَاللّهفَقَير اَأوخَِبير لُون {

  .]سورة النساء) 135([

 } ثَواب الدنْيا واآلِخرِةمن كَان يِريد ثَواب الدنْيا فَِعند اللِّه{:  قوله تعالى في تفسير الذي ذكرتهالكالم السابق

هما اهللا رحم-وهو مخالف لقول ابن جرير ابن كثير والقول بأنها عامة هو ما يراه  ]سورة النساء) 134([
   .-تعالى

  .بالعدل: أي بالقسط قوامين يكونوا أن المؤمنين عباده تعالى يأمر

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ {  في هذه اآلية عام أيضاً، فهو نداء للمؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدلالكالم
 اِمينِطقَوأبيرقفي الذين دخلوا في أمر بني  زال يالم الكال  يرى أن-رحمه اهللا-بن جرير لكن ا }ِبالِْقس ،

 وأفقير  هذا كونوا مدافعين لهؤالء باعتبار أنيال يأمرهم أيأمرهم بالقيام بالقسط و -وجل عز-أن اهللا و
  .ال يليق هذا ليس مبرراً للوقوف مع من خان وسرق أو قارف ماف -حيث قيل ذلك في بشير- مسكين

 متعاونين يكونوا وأن صارف عنه يصرفهم وال الئم ةلوم اهللا في تأخذهم وال الًشما وال يميناً عنه يعدلوا فال

  .فيه متناصرين متعاضدين متساعدين

 اهللا وجه ابتغاء أداؤها ليكن أي ]سورة الطالق) 2([ }وَأِقيموا الشَّهادةَ ِللَِّه{ :قَاَل كَما }شُهداء ِللِّه{: وقوله

  .والكتمان والتبديل التحريف من خالية حقاً عادلة صحيحة تكون فحينئذ

سورة ) 8([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِمين ِللِّه شُهداء ِبالِْقسِط{ :هذه اآلية كقوله تعالى في سورة المائدة

  .]المائدة

 قيام بالحق وهو ال-وتعالىتبارك -تدل على الكثرة أي أن قيامكم يكون كثيراً هللا في اآليتين " قوامين" ولفظة 

  .والعدل

م في يكون ذلك منه أن م ال وديدنهم وعادتهمالعدل من شأنهأن يكون  ننيدعوة للمؤماتان اآليتان فيهما وه
رجاء ما و -تبارك وتعالى-، ولهذا فإن القيام بأداء الشهادة يجب أن يكون هللا م أهواءهوافقالتي تحيان األ

 أو يريد أن ،د ألنه يريد أن يؤيد هذا فيشه أو،يوافق هواه ألن ذلك ؛ بالشهادةاًئم يكون اإلنسان قا أنعنده، ال
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 النفس لحظّ  بالشهادةقيامهصار  فإنما ، ومن فعل ذلكخر فيشهد شهادة يتضرر بها ولو كان محقاًينتقم من اآل
  . وحده-تبارك وتعالى-هللا  الشهادة كون بل يجب أن ت،والهوى والشيطان وهذا ال يجوز

 من العبارات في هذا ذكرمما  القيام بالقسط، وفي الكالم على عبارات جيدة -رحمه اهللا–قد أورد ابن القيم و
  . والمذاهب واآلراءم ذلك يكون في الحكم على الطوائفوأعظ: المعنى قوله

فق ذلك فهو ، فما واحلته ومذهبه ورأيه إنما هو ما وافق ن الناسيزانه الذي يزن بهم وكثير من الناس :يقولو
  .وما خالفه فهو الباطلالحق 

تخالف غيرها سكل طائفة عليه فوميزان جور، ن بهذا الميزان فهذا  تزة من طوائف األمة طائفكلإذا كان و
: ، لذلك نقولوما عداه هو باطل وضالل الحق وترى أن ما هي عليه همن هنا ى واألخروائف ستضلل الطو

  . االعتماد عليهازيجو التي ال  أعظم آفات التعصب منهي هذه الطريقةوباطل هذا الميزان إن 

بعض في  جدهواء وربما وفي طوائف أهل األو يةالفقهالمذاهب في متعصبة  جدوا النوع من الميزان يوهذ
يرى أو شيخه و  أو إمامهدمهاجتهاده أو مذهبه أو مقوصب لرأيه وقوله  يتع تجدهمن ينتسب إلى السنة حيث

  . ، واهللا المستعانو فهو الحقهأن كل ما قاله 

 :التمذهب والتعصب

مدرسة الرأي : مذهب أهل الكوفة ومذهب البصريين يعني في النحو ، ويقال أيضاً: -على سبيل المثال–يقال 
في الكوفة ومدرسة الحديث في الحجاز، فلو تأملت كيف صار لهؤالء مذهب وألولئك مذهب تجد أن السبب 

 أو تلك يدرسون عند إمام من األئمة أو عاِلمين أو ثالثة ويتلقون عنهم منذ نعومة في ذلك أن أهل هذه البلد
أظفارهم، فيسمعون الحجج واألدلة، وكما هو معلوم أن هؤالء العلماء ال يتكلمون بأهوائهم وإنما يتكلمون عن 

 ليس غريباً فهو يقع منهم  وهذا االنبهار من التالميذ،م حذاق وأذكياء وأئمة، فينبهر بهم التالميذهاجتهاد ف
أحياناً من خالل نظرتهم إلى من هم طالب فوقهم وكأنهم أناس كبار، فكيف بمن هو عالم كبير، فالمقصود أن 
هؤالء الطالب يعظمون هذا العالم وذاك غاية التعظيم، ولما كانت النفوس من طبعها أنها قابلة لالنجذاب 

ذا العالم تأثراً يسيطر عليهم إلى درجة أنهم يتأثرون به حتى في والتأثر والمحاكاة تجد هؤالء يتأثرون به
حركاته وفي طريقة كالمه بل حتى لو كان به علة أحياناً في البصر يجعله يحرك عينه أو العينين بطريقة 

ون يحاكون طريقة كالمه، ولو ءمعينة فإنهم يحركون أعينهم مثله، وكذا لو كان كالمه غير واضح فإنهم يبد
 بطريقة معينة فوق رأسه فإنهم يلبسون البشت اًخطه غير جيد فإنهم يحاكونه في الخط ولو كان يلبس بشتكان 

فوق رأسهم محاكاة تامة له لشدة محبتهم لهذا اإلمام، فإذا كانت محاكاتهم للعالم بأعماله الظاهرة تصل إلى 
  .هذه الدرجة فكيف بآرائه

ون من خالل هذه القناعات ءيبدفإنها ترسخ عندهم فالم المسائل إن مثل هؤالء الطالب عندما يقرر لهم الع
 فكلما وجدوا شيئاً يؤيد هذا القول أخذوا به وردوا على من خالفه، وبعض هؤالء ،ينطلقون في دراستهم

  وهذا مرفوض؛ ألن كونهم من أهل السنةيتعصبون لعلمائهم بهذه الطريقة،فسنة هل الأمن الطالب قد يكونون 

  .اً صحيح جزئية أو كل تصرف منهم يعتبركل أن يعني
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وهكذا نجد مثل هذه الصور في مسائل الفقه أو النحو أو التفسير أو غير هذا فتصير مدرسة متناغمة منسجمة 
  .وتجد كل هؤالء أو عامتهم صبة واحدة إال في جزئيات ال تؤثر

ه الطريقة فتكون تلك مدرسة لهم، وقد ال ون بهذئكما أن كل الطوائف تسير بهذه الطريقة إال ما شاء اهللا فينش
ون هذه الكتب واألدلة التي فيها ويرون أنها واضحة كالشمس ءيتلقون من الشيخ مباشرة لكن من كتبه فهم يقر

 لكنهم يعجبون بتقرير األدلة وبقوة الحجة منذ نعومة ،مع أنه ال يعني أن كل فهم لهذا الشيخ يكون صحيحاً
ئهم وأقرانهم ومن سبقوهم أن هذا تقرير قوي جداً وأن هذا الكتاب براهينه قوية أظفارهم ويسمعون من زمال

وه لكنهم يرددون مثل هذا الكالم عشرات السنين ولو أن اإلنسان درس كل مسألة ءوساطعة وربما ما قر
  .دراسة مستقلة من البداية لما صار يوافق في كل هذا المسائل التي قررها ذلك الشيخ

 وال على طريقة من شب على شيء ،غي أن يعدل فيكون قيامه بالقسط وشهادته هللا ال لهوى النفسفاإلنسان ينب
  .شاب عليه

 التي قد -عقيدة أهل السنة- أما الثوابت العقدية ، حول المسائل االجتهادية السابق كلهوعلى كل حال فالكالم
  . هنادلت عليها النصوص الشرعية فهي غير قابلة للمناقشة وليست مقصودة

التجرد وعدم التعصب طلوب منهم أن يجتهدوا وإنما الم ال يعني مطالبة صغار الطلبة بالكالم السابقكما أن 
ولذلك فإن تعديد الشيوخ في الدراسة وتلقي العلم مفيد جداً؛ ألن الطالب إذا  ،للشيخ الفالني أو المذهب الفالني

  .، واهللا المستعانولهكان ال يتلقى إال من شيخ واحد فإنه ال يعرف إال ق

 عن سِئلت وإذا ،عليك ضرره عاد ولو الحق اشهد: أي ]سورة النساء) 135([ }ولَو علَى َأنفُِسكُم{ :قال ولهذا

 يضيق أمر كل من ومخرجاً فرجاً أطاعه لمن سيجعل اهللا فإن ؛عليك تهمضر تولو عاد فيه الحق فقل األمر

  .عليه

اإلنسان شهادة كأنهم لم يتصوروا  و،عدبتفسير فيه ب }ولَو علَى َأنفُِسكُم{: ىيفسر قوله تعالبعض أهل العلم 
،  فيكون كأنه شهد على نفسه-الشاهدتضر -تضره هو  ن يشهد على غيره شهادةيعني أ:  فقالواعلى نفسه
 في وقعأنه أو  أيشهد اإلنسان على نفسه أنه أخط، وإنما المراد أن وهو خالف ظاهر القرآن وهذا بعيد

  .ارتكاب محظوروذنب وتقصير 

وبة أن يقر عيصعب عليه غاية الص و ما يحيد وال يقراًألن اإلنسان كثير؛ في غاية الصعوبةاألمر وهذا 
إذا ما استطاع و قدر اإلمكان  عن نفسهيدفعه  أو الفعل الذي ارتكبهيحاول أن يبرر ذلكبل  والتقصيربالخطأ 

  . ه التهمه نفسدفع عنيإنه  ف في التبريرأن يصوب رأيه

 فال وقرابتك والديك على الشهادة كانت وإن: أي ]سورة النساء) 135([ }َأِو الْواِلديِن واَألقْرِبين{ :وقوله 

  .أحد كل على مقدم وهو أحد كل على حاكم الحق فإن ؛عليهم ضررها عاد وإن بالحق اشهد بل فيها تُراعهم

ن اهللا تعالى بي ف ويحسن إليهم،يتعصب لهموعالقته باألقربين أنه   ويبرهما،مايعظمهأنه عالقة االبن بالوالدين 
 ال يجوز أن تشهد معه على  بحكم قربك منه وبحكم ما له من الحق عليكمن تعظمه ومن تتعصب معهأن 

 الحق وإن  على وجهتكوالقسط وتكون شهاد  بالحق-عز وجل- أن تقوم هللا  عليكيجب وإنما ،الباطل
  . ا بذلكتضررو
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 عليه تشفق وال لغناه ترعاه ال: أي ]سورة النساء) 135([ }ِإن يكُن غَِنيا َأو فَقَيرا فَاللّه َأولَى ِبِهما{ :وقوله

  .صالحهما فيه بما وأعلم منك بهما أولى هو بل يتوالهما، اهللا لفقره،

 الناس وبغْض والعصبية الهوى يحملنكم فال: أي ]ورة النساءس) 135([ }فَالَ تَتَِّبعواْ الْهوى َأن تَعِدلُواْ{ :وقوله

والَ {: تعالى قال كما ،كان حال أي على العدل الزموا بل ،ونكمئوش أموركم في العدل ترك على إليكم
  .]ائدةسورة الم) 8([ }يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َأالَّ تَعِدلُواْ اعِدلُواْ هو َأقْرب ِللتَّقْوى

أن : ، األولنييحتمل معني ]سورة النساء) 135([ }فَالَ تَتَِّبعواْ الْهوى َأن تَعِدلُواْ{ : تعالىقولهفي " تعدلوا"لفظ 
عدل عن كذا أي :كما يقال ويمكن أن يكون من العدول ،ضده الظلم والجورومن العدل الذي هو القسط  يكون

كم كراهة منكم ء يعني ال تتبعوا أهوا،تعدلواكراهة أن  ىتبعوا الهوفال ت يكون المعنى ولاأل، فعلى مال عنه
 من المحققينكثير الذي اختاره هو  و، وهو الذي عليه البصريون من النحاة،وهذا المعنى هو المتبادر ،لللعد

-لطبري جرير ابن اواختاره كبير المفسرين ، اختيار الحافظ ابن القيم أيضاًهو عليه عامة المفسرين، وو

   .-رحمه اهللا

مخافة أن تعدلوا عن ى ال تتبعوا الهوكون المعنى يونه، الميل عومن العدول عن الشيء  أنه الثانيعلى و
، واهللا فيه بعد، وهذا  عن الحقواالنصرافخافة العدول ى م الهوباعتِّانهاهم عن  أي أنه تحيدوا عنه،والحق 
  . أعلم

 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي بعثه لما -رضي اهللا تعالى عنه- ةحروا بن اهللا عبد قول القبيل هذا ومن

 عند من جئتكم لقد واهللا: فقال بهم، ليرفق يرشُوه أن فأرادوا عهمووزر ثمارهم خيبر أهل على يخرص

 لكم وبغضي إياه حبي يحملني وما ،والخنازير القردة من أعدادكم من إلي أبغض وألنتم إلي، الخلق أحب

 إن المائدة سورة في مسندا الحديث وسيأتي "واألرض السماوات قامت بهذا: "فقالوا ،فيكم أعدل الأ على

  .تعالى اهللا شاء

: أي }تَلْوواْ{: السلف من واحد وغير مجاهد قال ]سورة النساء) 135([ }وِإن تَلْوواْ َأو تُعِرضواْ{: وقوله

  .وتغيروها الشهادة تحرفوا

سورة آل ) 78([  اآلية}وِإن ِمنْهم لَفَِريقًا يلْوون َألِْسنَتَهم ِبالِْكتَاِب{ تعالى قال الكذب، وتعمد التحريف هو واللّي
  .]عمران

بعض و، )وإن تلوا( في قراءة ابن عامر والكوفيين ]سورة النساء) 135([ }وِإن تَلْوواْ َأو تُعِرضواْ{: قوله تعالى
 يرى أن القراءتين بمعنى واحد، وكثير من المفسرين يرون الفرق - اهللامهرح-أهل العلم مثل ابن جرير 

  .بمعنى التبديل والتحريف والتغيير هنا  وهوالليمن } وِإن تَلْوواْ{: يقولونفبينهما 

كما قال الحافظ  ،تتركوهاأن وعن إقامتها تعرضوا أن وعن الشهادة تمسكوا   بمعنى أن}َأو تُعِرضواْ{ :وقوله
ها أعرض عنها ِعها طريقاً إلى دفْعفإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفْ": -رحمه اهللا- القيم بنا

  .)1("تارة يلويها ويحرفهاو.. وأمسك عن ذكرها

                                     
 ).15ص  / 9ج  (-رحمه اهللا–الرسالة التبوكية البن القيم  - 1
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 ذكر اللي في غير هذا -عز وجل-اهللا ، و في المعنى في اللفظ وليلي: التحريف، وهو نوعانواللي هو 
) 78([ } ِمنْهم لَفَِريقًا يلْوون َألِْسنَتَهم ِبالِْكتَاِب ِلتَحسبوه ِمن الِْكتَاِب وما هو ِمن الِْكتَاِبوِإن{ : فقالالموضع

صلى اهللا - على النبييكون بتحريف األلفاظ ويكون بتحريف المعاني، ومنه سالم اليهود  فاللي] سورة آل عمران
 حيث فهذا من اللي ]سورة المجادلة) 8([ }وك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّهء جاوِإذَا{ : كما قال تعالى-عليه وسلم

صلى - الدعاء بالموت على النبي ون يعن عليك، السام: وهم يقولون عليك السالم:يوهمونه أنهم يقولونكانوا 
  .-اهللا عليه وسلم

ترك يعني ب} تُعِرضواْ{تحرفوا و  يعني} تَلْوواْ{ ]سورة النساء) 135([ }وِإن تَلْوواْ َأو تُعِرضواْ{: وقوله تعالى
  .إقامة الشهادة

  القيام بما وجبنتتركو أي تتحملوها لكن تلوا الشهادةبمعنى أنكم   من الوالية)اتلو(لى القراءة الثانية عو

  .، واهللا أعلم عن توليهايعني }َأو تُعِرضواْ{ها، يفعليكم 

 ]سورة البقرة) 283([ }ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبه{ :تعالى اهللا قال وتركها، الشهادة كتمان هوواإلعراض 

 توعدهم ولهذا )2())يسألها أن قبل بشهادته يأتي الذي الشهداء خير((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي وقال

  .بذلك وسيجازيكم: أي ]سورة النساء) 135([ }يرافَِإن اللّه كَان ِبما تَعملُون خَِب{ :بقوله اهللا

                                     
 ).1344ص  / 3ج ) (1719(باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور  -أخرجه مسلم في كتاب األقضية  - 2
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )35(النساء  تفسير سورة

السبت  بن عثمان خالد/ الشيخ  

  

  .  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 ِباللِّه ورسوِلِه والِْكتَاِب آمنوا آمنواها الَِّذين يا َأي{ : قوله تعالى تفسيرفي - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 ِم اآلِخِر فَقَدوالْيِلِه وسركُتُِبِه والَِئكَِتِه ومِباللِّه و كْفُرن يمُل وَل ِمن قَبَأنز الِْكتَاِب الَِّذيوِلِه وسلَى رَل عالَِّذي نَز

  .]ورة النساءس) 136([ }ضلَّ ضالَالً بِعيدا

 من هذا وليس ،ودعائمه وأركانه وشعبه اإليمان شرائع جميع في بالدخول المؤمنين عباده تعالى اهللا أمري

  .عليه واالستمرار وتثبيته وتقريره الكامل تكميل باب من بل الحاصل تحصيل باب

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

 ِباللِّه ورسوِلِه والِْكتَاِب الَِّذي نَزَل علَى رسوِلِه والِْكتَاِب آمنوا آمنوايا َأيها الَِّذين {: -تبارك وتعالى-فقوله 
 إن: بعض أهل العلم يقول فيه وفي نظائره األسلوب في الخطاب هذا ]سورة النساء) 136([ }الَِّذي َأنزَل ِمن قَبُل

ه أنه كيف ، وأصل هذا اإلشكال ومنشؤذا التفسير وحده ال يكفي، لكن هثبتوا على إيمانكماعنى بم }آمنوا{
  ؟كيف طولبوا باإليمان وهم قد حققوه، يعني نباإليماطب أهل اإليمان وخ

 كيف يطلبون يعني ]سورة الفاتحة) 6([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :ومثل هذا اإلشكال ورد في قوله تعالى

  .؟ والصراط المستقيم هو اإلسالم،الهداية إلى الصراط المستقيم وقد هداهم اهللا إلى اإلسالم

 هنا على أنها ألهل التوراة  النساء من يحمل آيةمن أهل العلم الجواب عن هذا اإلشكال هو أن حاصلو
  . كبير المفسرين ابن جرير الطبريلى ذلككما ذهب إ -اليهود والنصارى- واإلنجيل

 -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد نواآِم -السالمعليه الصالة و-بموسى و بالتوراة نواآميا أيها الذين معنى وال

 من -عز وجل-وما آتاه اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد نواآِمباإلنجيل  و بعيسىنواآميا أيها الذين و
  وأنزله على رسوله -عز وجل-ه اهللا  وكل ما فرض، ألن اإليمان شعب؛ال حاجة إليهوهذا التفسير ،الوحي

 النبي  فإن أن يدخلوا فيه وأن يذعنوا له، ولذلك المؤمنينفهو إيمان جديد يتطلب من -صلى اهللا عليه وسلم-
وأن إله إال اهللا ال  ن إلى اليمن أمره أن يدعوهم أوالً إلى شهادة أاًلما أرسل معاذ -صلى اهللا عليه وسلم-

رضي اهللا -ابن عباس وقد ذكر ن أجابوه دعاهم إلى الصالة ثم إلى الزكاة وهكذا،  ثم إ،محمداً رسول اهللا
أن يعني شهادة -  به الناس اإليمان بوحدانيته-عز وجل-خاطب اهللا إن أول ما : المعنى بقولهنحو هذا  -عنه

يهم الزكاة فلما أذعنوا فرض علاً ف فلما أذعنوا بها زادهم إيمان،نزلت الصالةك ذللفلما أذعنوا  -ال إله إال اهللا
،  يبين هذا المعنى-رضي اهللا عنه-فهذا األثر البن عباس  ،فرض عليهم الصيام وهكذافبذلك زادهم إيماناً 

  .لم يذكر في تفسير هذه اآلية لكنه يوضحهن هو وإو
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 بذلك نباإليماوهم مطالبون  -صلى اهللا عليه وسلم- وفرائض اإلسالم تنزل على رسول اهللا ،فاإليمان شعب
  . وجزء من هذا المعنىداخل في عموم هذا الخطاب على هذا اإليمان الثبات، ثم إن كله

 الصراط المستقيم بمعرفة ىيهديه إلأي أن  ]سورة الفاتحة) 6([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ : تعالىيقال في قولهو
عمل به فإذا عمل به حاجة إلى هداية ال فهو ب ثم إذا عرف الحق-حالصحيهداية العلم أي _تفاصيل الصراط 

هي معرفة تفاضل األعمال  أخرىبحاجة إلى هداية كما أنه عليها،  ختم لهيأن  إلى هداية التثبيت وةفهو بحاج
 ثم هو بحاجة إلى هدايات أخرى بعد -ني من غير الواجباتأع-في الهدى إلى أفضلها وأحسنها وأكملها 

والَِّذين { : كما قال تعالىى الصراط وإلى الجنة وإلى منزله في الجنةعلولى الصراط إالموت مثل الهداية 
مالَهمِضلَّ َأعِبيِل اللَِّه فَلَن يقُِتلُوا ِفي س *مالَهب ِلحصيو ِديِهمهييعني من بعد ما قتلوا ]سورة محمد) 5-4([ }س ،

  .]سورة الفاتحة) 6([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ فاتحة ال تفسير آيةداخلة فيليست  الهداية بعد الموت إال أن

  .عليه واالستمرار وتثبيته وتقريره الكامل تكميل باب من بل الحاصل تحصيل باب من هذا وليس

من باب إن ذلك :  بل قال،بقول ابن جرير ولم يقل -رحمه اهللا- جمعها الحافظ ابن كثير يكل هذا المعان
  .يؤمن بكل ما ينزل من شرائع اإلسالم معناه أن كميل والت، والتكميلالثبات واالستمرار

 هدى وزدنا فيه بصرنا: أي ]سورة الفاتحة) 6([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :صالة كل في المؤمن يقول كما 

 } ِبرسوِلِهآمنواا اللَّه و اتَّقُواآمنويا َأيها الَِّذين { :تعالى قال كما وبرسوله به باإليمان فأمرهم، عليه وثبتنا

  .]سورة الحديد) 28([

 }والِْكتَاِب الَِّذي َأنزَل ِمن قَبُل{ ،القرآن يعني ]سورة النساء) 136([ }والِْكتَاِب الَِّذي نَزَل علَى رسوِلِه{ :وقوله

  .المتقدمة الكتب جميع يشمل جنس وهذا ]سورة النساء) 136([

معاشهم  في العباد إليه يحتاج ما بحسب الوقائع على منجماً مفرقاً نزل ألنه }نَزَل{: رآنالق في وقال
 }والِْكتَاِب الَِّذي َأنزَل ِمن قَبُل{:  تعالىقال ولهذا ؛واحدة جملة تنزل فكانت المتقدمة الكتب وأما ،معادهمو

  .]سورة النساء) 136([

هي المعاني  هذه، وأنه نزل منجماً  أيالتنجيمعلى تدل  }نَزَل{: فقولهمعنى، زيادة المبنى لزيادة المعلوم أن 
شياء تخرج  أستجد ألنك إذا تتبعت نظائر هذا ؛قاطعة في الداللة على المعنىليست و استنباطاً تستنبط معاٍن
  .اهعن

فسر يات القراء و- الزايتخفيفب- )لزوالكتاب الذي نَ(:  هكذا فيها قراءة أخرى متواترةتوهذه اآلية ورد
سورة ) 1([ }الْحمد ِللَِّه الَِّذي َأنزَل علَى عبِدِه الِْكتَاب{ :-تبارك وتعالى- يقول سورة الكهف ففي ،بعضاًبعضها 

   .]الكهف

 قَاَل ثُم: }لَّ ضض ِم اآلِخِر فَقَدوالْيِلِه وسركُتُِبِه والَِئكَِتِه ومِباللِّه و كْفُرن يماوِعيدسورة النساء) 136([ }الَالً ب[ 

  .البعد كل القصد عن دوبع هدىال طريق عن خرج فقد أي

} الَِّذين آمنواِإن واْ ثُمكَفَر ِبيالًآمنوا ثُمس مهِديهالَ ِليو ملَه غِْفرِلي كُِن اللّهي ا لَّمواْ كُفْرادداز واْ ثُمكَفَر شِِّر*  ثُمب 

الَِّذين يتَِّخذُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين َأيبتَغُون ِعندهم الِْعزةَ فَِإن * الْمنَاِفِقين ِبَأن لَهم عذَابا َأِليما
 آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستَهزُأ ِبها فَالَ تَقْعدواْ معهم وقَد نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَاِب َأن ِإذَا سِمعتُم* الِعزةَ ِللِّه جِميعا
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- 137([ }حتَّى يخُوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنَّكُم ِإذًا مثْلُهم ِإن اللّه جاِمع الْمنَاِفِقين والْكَاِفِرين ِفي جهنَّم جِميعا

  .]سورة النساء) 140

  .مات حتى وازداد ضالله على واستمر رجع ثم فيه عاد ثم عنه رجع ثم اإليمان في دخل عمن ىتعال يخبر

لتكلف في حملها على لوال حاجة  ، أي أنها في من آمن ثم كفر،في تفسير اآليةالمعنى هو الذي يظهر هذا 
 بموسى آمنواليهود ا وذلك أن نها نزلت في اليهود والنصارى،إ:  أهل العلم حيث قال بعضاليهود والنصارى

 ثم ازدادوا كفراً بمحمد ،بعيسى  ثم كفرواآمنوا ثم بعد ذلك ،العجلتهم بعبادثم كفروا  -صلى اهللا عليه وسلم-
مثل هذا ممن منه  بل كل من يقع ،ختص بهمتال  اآلية  لكن،متحقق فيههذا واقع  ف-صلى اهللا عليه وسلم-

  .و غيرهأينتسب إلى اإلسالم 

 آمنوا: أو قالوا إلى آخره...عوا أنه ثالث ثالثة دا بعيسى ثم بعد ذلك كفروا به وآمنوانصارى  ال:كذلك يقولون

 ثم ازدادوا كفراً ، إنه ثالث ثالثة:لهمو به ثم كفروا بقآمنواف -صلى اهللا عليه وسلم-بموسى ثم جاء عيسى 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-كفرهم بمحمد ب

 ثم ازدادوا كفراً ، به ثم كفروا بعيسىآمنوازير ثم وا بالعرسى ثم كف بموآمنوا اليهود أي: وبعضهم يقول
  . -صلى اهللا عليه وسلم-بمحمد 

 بموسى ثم كفروا آمنوااليهود  يأ }الَِّذين آمنُواْ ثُم كَفَرواْ{:  أن قولهفي الطائفتين يعنيإنها : وبعضهم يقول
 }ثُم ازدادواْ كُفْرا{: ، وقولهفي النصارىأي أن هذه  }م كَفَرواْثُم آمنُواْ ثُ{ :وقوله، وهذا قول لقتادة، بعيسى

  . فيه بعد التفسيروهذا -صلى اهللا عليه وسلم- بكفرهم بمحمد - جميعاًاليهود والنصارى– ازدادوا كفراًأي 

ها في اإلنجيل ا إيالفهم بالتوراة ثم كذبوا بخآمنوا يحمل اآلية على أهل الكتاب الذين -رحمه اهللا-وابن جرير 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ثم ازدادوا كفراً بمحمد 

 وقد أخبر ،من ثم كفرآمن ثم كفر ثم  بأن آاآلية تشمل هذا وغيره ممن وقع في مثل ذلكفوعلى كل حال 
  يصبح ثمم يمسي كافراً ثاً يصبح الرجل مؤمن-أيام الفتن-في آخر الزمان أن  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  . يدخلون في هذه اآليةمثل هؤالء الذين يتقلبونراً ويمسي مؤمناً، فكاف

 :بعض أهل العلم يقول ]سورة النساء) 137([ }لَّم يكُِن اللّه ِليغِْفر لَهم والَ ِليهِديهم سِبيالً{: -وجل عز–هللا يقول ا

 إن مثل هؤالء الذين :منهم من يقولاب اهللا عليه، وتوإال فإن من تاب ، الكفر من مات منهم علىفي هذا 
يطبع على بل  -وجل عز–ال يهديهم اهللا و ون إلى التوبةقفو ال ي ثم يكفرونيؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون

  .يضلونفقلوبهم 

 هو مما له يجعل وال وازداد حتى مات فإنه ال توبة بعد موته وال يغفر اهللا له ثم رجع واستمر على ضالله

) 137([ } ِليهِديهم سِبيالًلَّم يكُِن اللّه ِليغِْفر لَهم والَ{: قال ولهذا ؛الهدى إلى طريقاً وال مخرجاً وال فرجاً فيه

  .]سورة النساء

) 90([ }ثُم ازدادواْ كُفْرا{ : تعالىقوله في -رضي اهللا تعالى عنهما– عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى 

  .مجاهد قال وكذا ،ماتوا حتى كفرهم على مواتَم: قال ]سورة آل عمران
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 فإنهم الصفة هذه من المنافقين أن: يعنى ]سورة النساء) 138([ }بشِِّر الْمنَاِفِقين ِبَأن لَهم عذَابا َأِليما{ :قال ثم

  .قلوبهم على بعفطُ كفروا ثم آمنوا

 يوالونهم الحقيقة في معهم أنهم بمعنى ،المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون بأنهم وصفهم ثم

 في بالمؤمنين :أي مستهزئون نحن إنما معكم، نحن إنما: بهم خلوا إذا لهم ويقولون بالمودة إليهم ويسرون

  .الموافقة لهم إظهارنا

 :هذه اآلية قوله تعالىومن نظائر  ]سورة النساء) 138([ }بشِِّر الْمنَاِفِقين ِبَأن لَهم عذَابا َأِليما{: يقول تعالى

البشارة هنا أطلقت على خالف الغالب من استعمالها في األمر ف ]االنشقاق سورة) 24([ }فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم{
هذا على سبيل التهكم :هل العلم يقولبعض أ ف وهذا أسلوب معروف في كالم العرب،،المحبوب الذي يسر

  وعلى كل حال، البشرة وذلك لظهور أثر هذه البشارة على األمر السارباعتبار أن البشارة ال تكون إال في

  :شارة قليالً في الشيء المكروه كما قال الشاعرالعرب تستعمل البف

ــي  ــين أهل ــراب بب ــشرني الغ   يب
   

ــ   ــه ثكلت ــت ل ــشيِركفقل ــن ب    م
  

  :وكما قال اآلخر 

  أبشرتني يا سعد أن أحبتي جفـوني      
   

ــر      ــده القب ــود موع ــال ال   وق
  

 ومع ذلك استعملت لها ألفاظ البشارة، ومثل ذلك استعمال التحية في غير استعمالها  أمور ليست محبوبةفهذه
  :األصلي كما قال الشاعر

ــل  ــا بخي ــت له ــد ذلف ــل ق   وخي
  

ــع     ــرب وجي ــنهم ض ــة بي   تحي
  

ل هذا من قبيإن : يقال أن ال حاجةلذلك  والعرب تتفنن في ضروب الكالم، و،العرب مثل هذا يأتي في لغةف
  .واهللا أعلم ،مستعمل في كالمهم قليالًذا ه: يقال بل ،المجاز مثالً

في  و"ماتوا حتى كفرهم على تَمموا":  الحافظ قال]سورة النساء) 137([ }ثُم ازدادواْ كُفْرا{ :في قوله تعالى
 يصح جه صحيح لها و"تمموا"وبعضها هذا، ووالرواية عن ابن عباس في بعضها هذا " تمادوا "بعض النسخ

 "تمموا"ن كثير يسوق الروايات في بعضها  وعلى كل حال فاب،به المعنى لكن هذا يحتاج إلى تتبع في األصول

  ."اتمادو"وفي بعضها 

 ثم ]سورة النساء) 139([ }َأيبتَغُون ِعندهم الِْعزةَ{ :الكافرين مواالة من سلكوه فيما عليهم منكراً تعالى اهللا قال

من كَان يِريد { :األخرى اآلية في قال كما له جعلها ولمن له، شريك ال وحده ه لكلها العزة بأن لىتعا أخبر
وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَِكن الْمنَاِفِقين لَا { :تعالى وقال ]سورة فاطر) 10([ }الِْعزةَ فَِللَِّه الِْعزةُ جِميعا

اإلقبال على  اهللا جناب من العزة طلب على التهييج هذا من والمقصود ]سورة المنافقون) 8([ }مونيعلَ
  .األشهاد يقوم ويوم الدنيا، الحياة في النصرة لهم الذين المؤمنين عباده جملة في واالنتظام عبوديته

ذه ه  وقال قبل]سورة المنافقون) 8([ }ِكن الْمنَاِفِقين لَا يعلَمونوِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَ{:  تعالىقال
هم الَِّذين يقُولُون لَا تُنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا وِللَِّه خَزاِئن السماواِت والَْأرِض { :اآلية

 لَِكنوفْقَهلَا ي نَاِفِقينالْمالخاتمتين لكل آية من  بين العبارتينبعض أهل العلمففرق  ]سورة المنافقون) 7([ }ون 
 وهذا ال ،ونظر صحيح اعتبار و هذا يحتاج إلى فقه-عز وجل-الخزائن بيد اهللا كون : بعضهمفقال اآليتين، 
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 ذلك أن نظر و،ألوالدالتهالك على األموال واوالحرص الشديد  لنفاق إالهم في اما أوقعبل يملكه أهل النفاق 

جيوش المسلمين تشرق وكون المنافقين ال يعلمون فإن  العزة هللا ورسوله  كونأما ، يتجاوز أنفهالواحد منهم ال
 الفقه علم خاص؛ ألن الفقهدون ذكر العلم ناسب أن يهذا أمر يدركه كل أحد ففوتغرب واالنتصارات ظاهرة 

ظاهرةالحتاج إليه في األمور غير ي.   

د نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَاِب َأن ِإذَا سِمعتُم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستَهزُأ ِبها فَالَ تَقْعدواْ معهم حتَّى يخُوضواْ وقَ{
مثْلُهِإذًا م ِرِه ِإنَّكُمِديٍث غَيإليكم وصوله بعد النهي ارتكبتم إذا: أي ]سورة النساء) 140([ }ِفي ح.  

  ل علينا في الكتاب؟ نز فأين]سورة النساء) 140([ }وقَد نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَاِب{: يقول تعالى

 المكية ورالساألنعام وهي من  سورةد نزل في وهذا الحكم ق ،باالتفاق مدنية -سورة النساء- هذه السورة

) 68([ }ون ِفي آياِتنَا فََأعِرض عنْهم حتَّى يخُوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِهوِإذَا رَأيتَ الَِّذين يخُوض{ :حيث قال تعالى

وِإما ينِسينَّك الشَّيطَان فَالَ تَقْعد بعد { : سبحانه فقال الحكم في حال النسيانذكرختم اآلية بكما  ]سورة األنعام
ِم الظَّاِلِمينالْقَو عى مسورة األنعام) 68([ }الذِّكْر[.   

 اهللا بآيات فيه يكفر الذي المكان في معهم بالجلوس ورضيتم إليكم وصوله بعد النهي ارتكبتم إذا أي

ِإنَّكُم ِإذًا { :تعالى قال فلهذا ،فيه هم الذي في شاركتموهم فقد ذلك على وأقررتموهم بها، وينتقص ويستهزأ
مثْلُهالمأثم في ]سورة النساء) 140([ }م.  

وِإذَا : -مكية وهي- األنعام سورة في تعالى قوله هو ذلك في النهي من اآلية هذه في عليه أحيل الذيو
منْهع ِرضاِتنَا فََأعِفي آي ونخُوضي تَ الَِّذينَأيسورة األنعام) 68([ اآلية }ر[.  

ا وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا م{ :ما يتعلق بالمحرماتفي ومثل هذا قوله تعالىهذا من تفسير القرآن بالقرآن 
  سورةفي  ما قصه تعالى يريد وهوسورة النحلفي ه اآلية هذ ف]سورة النحل) 118([ }قَصصنَا علَيك ِمن قَبُل

منَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن الْبقَِر والْغَنَِم حر{ : عند قولهاألنعام
  .إلى آخره ]سورة األنعام) 146([ }حملَتْ ظُهورهما َأِو الْحوايا َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم

  ما يتلى عليكم منإالأي  ]سورة المائدة) 1([ }ُأِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ اَألنْعاِم ِإالَّ ما يتْلَى علَيكُم{ : تعالىقولهمثل هذا و

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الِْخنِْزيِر وما ُأِهلَّ ِلغَيِر اللِّه { :في قوله بعد ذلكها ذكر التي هيالمحرمات و
 ما ذَكَّيتُم وما ذُِبح علَى النُّصِب وَأن ِبِه والْمنْخَِنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَِّطيحةُ وما َأكََل السبع ِإالَّ

  .]سورة المائدة) 3([ }تَستَقِْسمواْ ِباَألزالَِم

سورة ) 140([ }ِإنَّكُم ِإذًا مثْلُهم{ :قوله سخَن يعني، األنعام في التي اآلية هذه نَسخَت: حيان بن مقاتل قال
  .]سورة األنعام) 69([ }يتَّقُون ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء ولَِكن ِذكْرى لَعلَّهم يتَّقُونوما علَى الَِّذين { :لقوله ]النساء

 أن وال يلزم - المتقدميند معروف عنكما هو–ما يعرض على النص العام  كلوهو  النسخ يطلق على معاٍن
وما علَى الَِّذين يتَّقُون ِمن ِحساِبِهم { : قوله فية من تقواهم المذكور؛ وذلك أن هنا بمعنى الرفعيكون النسخ

يا َأيها {: كما قال تعالى فإن خوض أولئك ال يضر أهل اإليمان ؛مفارقة المنكر ]سورة األنعام) 69([ }من شَيٍء
تُميتَدلَّ ِإذَا اهن ضكُم مرضالَ ي كُمَأنفُس كُملَينُواْ عآم يضرونهم إذا الأنهم :  أي]سورة المائدة) 105([ }الَِّذين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 6

 ذلك اإلنكار بالقلب  ومن، عن المنكراإذا أمروا بالمعروف ونهو  إالبهذه المثابةكانوا مهتدين، وال يكونون 
  . هؤالء الخائضينخوضيضرهم ة الخائضين، فإن كانوا كذلك فال مفارقو

 في أشركوهم كما: أي ]سورة النساء) 140([ }ِرين ِفي جهنَّم جِميعاِإن اللّه جاِمع الْمنَاِفِقين والْكَاِف{ :وقوله

 والقيود والنكال العقوبة دار في بينهم جمعيو ،أبداً جهنم نار في الخلود في بينهم اهللا شارك كذلك الكفر

  .الزالل ال والِغسلين الحميم وشراب واألغالل

الزاِني لَا ينِكح إلَّا زاِنيةً َأو مشِْركَةً والزاِنيةُ لَا { :-ز وجلع- ولذلك قال اهللا ،ر في القرآنوهذا له نظائ
شِْركم اٍن َأوا ِإلَّا زهنِكحالزوج إن : ذه اآليةه  في-رحمه اهللا–  شيخ اإلسالمقد قالو  ]سورة النــور) 3([ }ي

  .. فهي في حكمه بهذا االعتبارإذا رضيت به وهو زاٍنف أعظم المعاشرة ؛ ألن معاشرته منهو العشير

  .إشكال معروف في اآلية هذا أحد األجوبة عنهكما ذكرت في اآلية معاٍن أخرى غير هذا حيث ورد 

لعزيز ا جيء لعمر بن عبد فهو في حكمهم، وقد  يقرهماإلنسان الذي يجلس مع أهل المنكرفوعلى كل حال 
 فأمر بإقامة الحد اً صائماًإن فيهم فالن: دهم جميعاً قيل له بجلأمرلما  فبقوم قد شربوا الخمر وفيهم رجل صائم

  .]سورة النساء) 140([ }ِإنَّكُم ِإذًا مثْلُهم{ :عليه وقرأ قوله تعالى

 .علم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينأواهللا 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )36(تفسير سورة النساء 

  السبت  بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وباركوصلى اهللا وسلم ،الحمد هللا رب العالمين

 يتَربصون ِبكُم فَِإن كَان لَكُم فَتْح من اللِّه قَالُواْ الَِّذين{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر  
             موي نَكُميب كُمحي فَاللّه ْؤِمِنينالْم نكُم منَعنَمو كُملَيِوذْ عتَحنَس قَالُواْ َألَم نَِصيب ِللْكَاِفِرين ِإن كَانو كُمعنَكُن م َألَم

  .]سورة النساء) 141([ }ن يجعَل اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيالًالِْقيامِة ولَ

 وظهـور  دولـتهم  زوال ينتظرون بمعنى السوء دوائر بالمؤمنين يتربصون أنهم المنافقين عن تعالى يخبر

قَـالُواْ َألَـم نَكُـن    { وغنيمة وظَفَر دوتأيي نصر: أي }فَِإن كَان لَكُم فَتْح من اللّهِ     { ملتهم وذهاب عليهم، الكفر
كُمع{ المقالة بهذه المؤمنين إلى يتوددون: أي }م   نَِصيب ِللْكَاِفِرين ِإن كَانفـي  المـؤمنين  على إدالة: أي }و 

 ونَمـنَعكُم   قَالُواْ َألَم نَستَحِوذْ علَيكُم   { العاقبة لها يكون ثم تبتلى الرسل فإن أحد، يوم وقع كما األحيان بعض
ْؤِمِنينالْم نعليهم انتصرتم حتى وتخذيالً خباالً ألوناهم وما الباطن في ساعدناكم: أي }م.  

 وهذا ]سورة المجادلة ) 19([ }استَحوذَ علَيِهم الشَّيطَان  { :كقوله عليكم نغلب }َألَم نَستَحِوذْ علَيكُم  {: السدي وقال

 إال ذاك ومـا  كيـدهم  ويأمنوا عندهم ليحظوا وهؤالء؛ هؤالء يصانعون كانوا فإنهم إليهم منهم تودد أيضا

  .]سورة النساء) 141([ }فَاللّه يحكُم بينَكُم يوم الِْقيامِة{: تعالى قال، إيقانهم وقلة إيمانهم لضعف

  :دبسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بع

قَالُواْ َألَم نَكُن معكُم وِإن كَان ِللْكَاِفِرين نَِصيب قَالُواْ َألَم نَستَحِوذْ علَيكُم ونَمنَعكُم مـن         { :عن المنافقين  في قوله 
ْؤِمِنينلظـاهر   فهم في ا،هؤالء يتخذون يداً عند المسلمين ويداً عند الكافرين       يعني أن    ]سورة النساء ) 141([ }الْم

ا حضوراً صورياً يخذلون فيه المسلمين في مواقع القتـال دون     ومع المؤمنين ونطقوا بالشهادتين وربما حضر     
لَو خَرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خَبـاالً وَألوضـعواْ          { : كما قال تعالى   أن يكون لهم جدوى بل هم ضرر ووبال       

 ويتخذون يداً عند الكافرين كما كان يفعل بعضهم في غزوة الخندق ]سورة التوبـة  ) 47([ }ِخالَلَكُم يبغُونَكُم الِْفتْنَةَ  

مـا  فمن جملة    ]سورة األحزاب ) 18([ }والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا ولَا يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا        { :كما قال تعالى  
موا إلينا من أجل أن الكفار إذا       ض ان :من المسلمين و لقرابته أو لعشيرته     يقول للمسلمين أ  كان  بعضهم   فعلوه أن 

من أجل إذا دخـل جـيش       ، أي   فال يصلون إليكم بمكروه   مع المسلمين    لستمودخلوا المدينة نخبرهم أنكم معنا      
تواصـل   الواقع أن بينهم وبـين الكفـار       باعتبار أنكم معنا، و    ال ينالكم السوء والمكروه   فالمدينة  ى  األحزاب إل 

جد معه شيء مـن التفـاهم ألقـل    يو، ومن الذي يمكن أن     يتفاهمون ومع من يتفاهمون  كيف  يعرفون  والكفار  
وكـانوا  لوا على عبد اهللا بن أبـي بـن سـلول      نزومن معه إلى المدينة      أبو سيفان     جاء  ولذلك لما  ؛التقديرات
ال أحد يتكلم فـي ديـن اآلخـر     ف عنكمكفوا عنا ونكف جئنا من أجل أن نمنع الحرب الكالمية، يعني        :يقولون
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يعني أبا سفيان ومـن    ]سورة األحزاب ) 1([ }يا َأيها النَِّبي اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين       { :-عز وجل -فأنزل اهللا   
  .]ألحزابسورة ا) 1([ }ِإن اللَّه كَان عِليما حِكيما{ يعني عبد اهللا بن أبي }والْمنَاِفِقين{ معه

}     كبِمن ر كى ِإلَيوحا يم اتَِّبعا {ليكن المتبوع المطاع هو الوحي  يعني ]سورة األحزاب) 2([ }وِليمع كَان اللَّه ِإن
  .]سورة األحزاب) 2([ }حِكيما

 الكفـار   عليـك ولـو اجتمـع  -لن يضروك  يعني ]سورة األحـزاب ) 3([ }وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا  وتَوكَّْل علَى اللَّهِ  {
  .لم تستجب لمطالبهمن إ -والمنافقون

  أنـه  ذه اآلية ه أحد المعاني الداخلة في   و ]سورة األحزاب ) 4([ }ما جعَل اللَّه ِلرجٍل من قَلْبيِن ِفي جوِفهِ       { :ثم قال 

وإما طاعة المنافقين والكافرين     -عز وجل -إما طاعة اهللا    ، ف ال تجتمع طاعة اهللا وطاعة الكفار والمنافقين أبداً       
  .واالستجابة لهم

 تعـالى عـن     يقـول  -سورة النـساء  –، والمقصود أن في هذه السورة       يعالج مثل هذه القضايا    القرآنوهكذا  
لُواْ َألَم نَستَحِوذْ علَـيكُم  فَِإن كَان لَكُم فَتْح من اللِّه قَالُواْ َألَم نَكُن معكُم وِإن كَان ِللْكَاِفِرين نَِصيب قَا      {: الكافرين

  ـْؤِمِنينالْم نكُم منَعنَمألم نكن معكم، وإن كـان للكـافرين   :  وانتصروا قال هؤالءفر المسلمونظإذا  يعني }و
  .ألم نستحوذ عليكم: نصيب قالوا

 }استَحوذَ علَـيِهم الـشَّيطَان    { :ولهكق عليكم نغلب }َألَم نَستَحِوذْ علَيكُم  {: السدي وقال":يقول الحافظ ابن كثير   

، غلب علـيهم  : بعضهم يقول ، ف بعبارات متقاربة في هذه اآلية يفسره السلف      االستحواذ  و "]سورة المجادلة ) 19([
وكلهـا  ، وغير ذلك من األلفـاظ،       جمعهم إليه حتى صاروا من حزبه     وضمهم  : تمكن منهم، وبعضهم يقول    أو
  .قاربة في المعنىتم

 ]سورة النـساء  ) 141([ }َألَم نَستَحِوذْ علَيكُم ونَمنَعكُم من الْمْؤِمِنين     { : عنهم أنهم يقولون   -تبارك وتعالى - قولهو

هذا الكالم من ابن    " عليهم انتصرتم حتى وتخذيالً خباالً ألوناهم وما الباطن في ساعدناكم: أي":  ابن كثير  قال
، االسـتحواذ عند العرب ولكن هذا من مقتضيات       مة استحوذ   لنصياً لك يس تفسيراً    ل }نَستَحِوذْ{: كثير على قوله  

  . أنهم ساعدوهمأي

 ؛ ألنه كيف يكون    هنا قد ال تكون واضحة     استحوذ، لكن كلمة   ل معانيال أحد   ا فهذ "كمعلينغلب  ":أما قول السدي  و

ألـم نغلـب علـيكم     المعنى يكونيمكن أن ف يحتاج إلى توجيه،   ؟ هذا من المؤمنين نمنعكم   و عليكمالمعنى نغلب   
حيـث   وقـتلكم    استئـصالكم وقفنا دون   والسبب أننا    ،لمسلمين عليكم لحصل انتصار   يأنه لم    ب الغلبة المعروفة 

 قينقـاع    بني فعل عبد اهللا بن أبي في قصة      فقد  لمنافقين  اديدن  هو    األسلوب هذاأن  الحقيقة  ، و  ذلك عنثبطناهم  
كـان  موقفـه  أن ، كمـا  -صلى اهللا عليه وسـلم – عند رسول اهللا محيث شفع له ،ذلكير ض الن  بني في قصة و

ألنهـم   -رضي اهللا عنـه   -موا سعد بن معاذ     حكَّ وإنما   م في المسألة  حكّلم ي في بني قريظة لكنه      أيضاً   واضحاً
كون ذلك فـي  ي فحكموه رجاء أن كانوا حلفاء لألوس وعبد اهللا بن أبي من الخزرج وسعد بن معاذ من األوس          

وحكم سعد   -صلى اهللا عليه وسلم   -يسخر من حكم النبي      عبد اهللا بن أبي   وقد كان   ن لم يكن كذلك،      لك صالحهم
صـلى اهللا  –يعترض على حكم رسـول اهللا  مائة دارع في غداة واحدة؟ هكذا كان       أربع نيقتلو: يقولفبن معاذ   
  .ويرى أنه حكم جائر -عليه وسلم
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عـن  ثنينـاهم    نميللمسلفر  ظَّ لما حصل ال   :م كانوا يقولون  معناه أنه الستحواذ على قول السدي     افالمقصود أن   
حصل في أحد مثالً لمـا      كما  ثبطناهم عن قتالكم    وأننا ثنينا عزمهم عن غزوكم       معنىيمكن أن يكون ب   قتلكم، و 

قَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنكُم والْ{ :-عز وجل- كما قال اهللا ،رجع عبد اهللا بن أبي بثلث الجيش 
وقَـالُواْ الَ  { :وقوله ]سورة النساء) 72([ }وِإن ِمنكُم لَمن لَّيبطَِّئن { : وكقوله تعالى  ]سورة األحزاب ) 18([ }هلُم ِإلَينَا 

  رواْ ِفي الْحألم نكـن   :لكفارلأشبه ذلك من النصوص، فهم كانوا يثبطون فيقولون     ما   و ]سورة التوبة ) 81([ }تَنِفر
لَا { :، ويشهد لهذا قوله تعالى عنهم     ؟ونخذل من مالقاتكم وقتالكم أو غزوكم     المسلمين عن قتالكم وغزوكم     نثبط  

 ]ة األحزاب سور) 13([ }مقَام لَكُم فَارِجعوا ويستَْأِذن فَِريقٌ منْهم النَِّبي يقُولُون ِإن بيوتَنَا عورةٌ وما ِهي ِبعورةٍ             

   .م اهللاهفهذا من استحواذهم وتثبيطهم قبح

 مـن  المنـافقون  أيهـا  منكم يعلمه بما: أي ]سورة النساء ) 141([ }فَاللّه يحكُم بينَكُم يوم الِْقيامةِ    { :تعالى قال

 مـن  ذلـك  في هل لما الدنيا الحياة في ظاهرا عليكم الشرعية األحكام بجريان تغتروا فال ،الرديئة البواطن

  .الصدور في ما ويحصل السرائر فيه تبلى يوم هو بل ظواهركم تنفعكم ال القيامة فيوم ،الحكمة

 يـسيع  عن الرزاق عبدروى   ]سورة النساء ) 141([ }ولَن يجعَل اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيالً      {: وقوله

ولَن يجعـَل اللّـه ِللْكَـاِفِرين علَـى         {: اآلية هذه كيف: فقال طالب بيأ بن علي إلى رجل جاء: قال الكندي
فَاللّه يحكُم بيـنَكُم    { :قال ثم ،ادنه ادنُه: -رضي اهللا عنه  - علي فقال ]سورة النساء ) 141([ ؟}الْمْؤِمِنين سِبيالً 

   .]سورة النساء) 141([ }ى الْمْؤِمِنين سِبيالًيوم الِْقيامِة ولَن يجعَل اللّه ِللْكَاِفِرين علَ

ولَن يجعـَل اللّـه     { :-مارضي اهللا تعالى عنه   - عباس ابن عن الخرساني عطاء عن جريج ابن روى وكذا
  .القيامة يوم ذاك: قال ]سورة النساء) 141([ }ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيالً

: أي }سِبيالً{ :السدي وقال ،القيامة يوم يعني :-رضي اهللا عنه  - األشجعي كمال أبي عن السدي روى وكذا

  .حجة

 الدنيا في أي ]سورة النساء) 141([ } يجعَل اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيالًولَن{ :عنىالم يكون أن ويحتمل

 فـإن  الناس بعض على األحيان بعض في ظفر لهم حصل وإن بالكلية عليهم استيالء استئصال   يسلَّطُوا بأن

 اآليـة  }نُوا ِفي الْحياِة الـدنْيا    ِإنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَِّذين آم    { :تعالى قال كما واآلخرة الدنيا في للمتقين العاقبة

 المؤمنين دولة زوال من وانتظروهرجوه و لوهأم فيما المنافقين على رداً يكون هذا وعلى ]سورة غافر) 51([

 فاستأصـلوهم  المؤمنين على ظهروا هم إذا منهم أنفسهم على خوفاً الكافرين مصانعتهم من سلكوه وفيما

   .]سورة المائدة) 52([ }نَاِدِمين{ :إلى قوله }فَتَرى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعون ِفيِهم{ :تعالى قال كما

 يجعَل اللّه ِللْكَـاِفِرين علَـى       ولَن{ : في معنى هذه اآلية    -رحمه اهللا -  ابن كثير   ذكرها الحافظ  ثالثة معانٍ هذه  
 في الواقع جواب على إشكال معروف وهو أن          هي ة وهذه المعاني الثالث   ]سورة النساء ) 141([ }الْمْؤِمِنين سِبيالً 

يغلبون المـسلمين    - مشاهد كما هو -  مع أن الكفار    المؤمنين سبيالً  لن يجعل لهؤالء الكفار على    إنه  : اهللا يقول 
لطوا عليهم وتمكنوا مـنهم وقتلـوهم   تسعبر التاريخ وربما ي غيرها حد وففي بعض األحيان كما حصل في أُ      

  .]ءسورة النسا) 141([ ؟} يجعَل اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيالًولَن{ :فكيف قال اهللا
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والقرينة التي احتجـوا     ؛بها يوم القيامة  راد   الم  أن ا اآلية على  وطائفة من السلف حملو    -رضي اهللا عنه  - علي 
ولَـن  {: ثم قـال   ]سورة النساء ) 141([ } بينَكُم يوم الِْقيامةِ   فَاللّه يحكُم { : أعني قوله تعالى   جودة في اآلية  وبها م 

  .]سورة النساء) 141([} الْمْؤِمِنين سِبيالًن علَى يجعَل اللّه ِللْكَاِفِري

 وقد انتهـت   يوم القيامةن للكافرين على المؤمنينوما هو السبيل الذي ال يك: يبقى سؤال وهو  أيضاً   وعلى هذا 
  المعارك؟

 ما نويمكن أن تك  : قيلهي الحجة    وما   : فإن قيل  السدي،قال  ما   الحجة ك  والجواب هو أن السبيل على هذا ه      ف

 المـصير والمـآل      جمع المنافقين مع المؤمنين في     -تبارك وتعالى -لو أن اهللا    :  يقول  حيث ابن جرير اختاره  
 افتُرض  إذاكذلك األمر   و عليكم،    الصرحاء الكافرينإلى احتجاج    هذا الحكم لن يكون سبيالً    فأدخلهم الجنة فإن    

 ثم إن هؤالء    الجهادلماذا كنتم تقاتلوننا إذاً بإقامتكم      : الكفار بقولهم احتج  ف النار مع المنافقين      دخلوا نيالمسلمأن  
  .هذا ليس فيه حجة للكافرين أيضاً: إنه يقالف المنافقين كانوا معنا في الباطن فكيف صار مآلهم إلى مآلكم؟

  ".المسلمين المعتدلين" اليوم ر الغربيين في عرف الكفا يسمونهم الذين  اليومالمنافقينهي أن ووهنا مالحظة 

  ..أخرى للتوضيح أكثر مرة هادأعيو ،ربط ألقوال السلف وتوجيه لهاهذا 

قـول  على  ]سورة النساء) 141([ }ولَن يجعَل اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيالً { :أن قوله تعالى  : القول األول 
ـ وهذا القول يكون    جة  الحيكون بمعنى   وه أنه في يوم القيامة      وافقومن   -رضي اهللا عنه  - يعل لمعنـى  اً  موافق

  .قول السدي

 نربط بـين   دورنا أن     مستقالً له لكن   يذكر قوالً فهو   ابن جرير     قول هنا يأتي فكيف تكون   وتوجيه الحجة   وأما  

لجنـة معـاً أو     قيل الحجة وقيل يوم القيامة وقيل بأن يـدخلهم ا         : بدالً من أن نقول   فونجمع بينها   هذه األقوال   
نه الحجة مثل السدي فهو أعم من أن        إ:  من قال   إال أن  ،احدو إلى شيء ذلك  رجع  نُ أن   نايمكن ،عاًيدخلهم النار م  

حجة لهم على المسلمين ال في الدنيا وال في اآلخرة، ولـذلك بعـض           الكفار ال  تكون مختصة بيوم القيامة ألن    
ِإنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَِّذين {: وقوله تعالى ] الصافاتسورة) 173([ }وِإن جندنَا لَهم الْغَاِلبون{ :أهل العلم فسر قوله 

ادالَْأشْه قُومي مويا ونْياِة الدينُوا ِفي الْحالمراد به النصر بالحجة والغلبة بالحجةبأن  ]سورة غافر) 51([ }آم.  

ة وإن هزموا في معركة من المعارك       والواقع أن هذا نوع من الغلبة وإنما هو بالحجة وبالسيف والعبرة بالعاقب           
 أنهـا يـوم   ، أيمـا  وتوجيهه والثاني هذا هو القول األولن األوقات أو في ناحية من النواحي،أو في وقت م   

  .، أو الحجةالقيامة

أي فـي   : حدولم ينسبه إلى أ    احتماالً   -رحمه اهللا -ابن كثير    ذكره و قال به طائفة من السلف     الثالث الذي القول  
 هـذا ال يمكـن،    فعلى جميع األمـة     ا  يتسلطوأن    ال يمكن   بمعنى أنه  استئصال عليهم تسليط ن يسلطوا   الدنيا بأ 

مما أعطاه  ومنعه واحدة فكان    دعا ربه بثالث دعوات فأعطاه اثنتين        -صلى اهللا عليه وسلم   -ومعلوم أن النبي    
ما اسـتطاعوا أن     بأقطارها    من م أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى لو اجتمع عليه       ى من سو  أال يسلط عليهم عدواً   
لم يحاولوا ولن   وا لالستئصال لكن بعد ذلك      ء جا  قد الخندق كانوا ، ففي   وهذا شيء مشاهد  ،  يستأصلوا المسلمين 

 مجموعـة مـن     وايكونلوا عقيدتهم من محتواها     غلون أن يفر  ويحاهم  غاية ما في األمر أن    إنما   و ،يطمعوا بهذا 
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ستئـصال فـال   اال أمـا  ،ال تفرق بين المـسلم والكـافر  والتي الدنيا الدراويش أو البهائم التي تعيش من أجل     
  .يستطيعون وال يطمعون به

 هليس قوالً رابعاً في هـذ     أنه   ووجهنا قول ابن جرير و     -رحمه اهللا - ثالثة أقوال ذكرها الحافظ ابن كثير        هذه
  .اآلية

ذا قول جميع    ه : كابن عطية يقول    بعض أهل العلم   ،بأن ذلك يوم القيامة    -رضي اهللا عنه  -علي   لقول بالنسبةو
ليس هذا قول جميع المفسرين واستحسنه جماعة من المفسرين كـالقرطبي   ف وهذا كالم غير صحيح    ،المفسرين

     يذكر هنا وهو أجود هـذه األقـوال          ولما ذكر القول اآلخر الذي لم      ،هولكن ابن العربي المالكي عارضه ورد 
علـى المـؤمنين مـا دامـوا         يعني   على المؤمنين سبيالً    للكافرين  لن يجعل اهللا   :اهأن اآلية على ظاهر   وهو  

  .وينقص بنقصانهته الحكم المتعلق على الوصف يزيد بزياد، ومعلوم أن متمسكين بإيمانهم

  وديـنهم   بإيمـانهم   ماداموا متمـسكين    سبيالً ؤمنينى الم لن يجعل اهللا للكافرين عل    هذا القول بأنه    المقصود أن   

 وهـو الـذي     ،وقواه -رحمه اهللا - وهو الذي نصره الحافظ ابن القيم        ،غاية االستحسان بن العربي   استحسنه ا 
  .واهللا تعالى أعلم ،يظهر من معنى اآلية

 هذا من قبيل الحكم المعلـق  ]سورة النساء) 141([ }ولَن يجعَل اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيالً   { :يقول تعالى 
ة الوصـف   يزيـد بزيـاد   فهذا الحكم،للكافرين عليهمال سبيل أنه الحكم و اإليمان، و على وصف، فالوصف ه   

 على قـدر مـا يـدفع    -عز وجل-على قدر ما يتمسكون بإيمانهم وإسالمهم وشرع اهللا أي  وينقص بنقصانه،   

مـسكهم  علـى قـدر ت  ف، يع أحد أن يغلبهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهالن يستطف فإذا كانوا كما ينبغي   ،عنهم
  .على قدر ما يحصل لهم من الظفر والنصر والغلبة

ِإنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَِّذين آمنُوا ِفي الْحيـاِة        { :ن القرآن يقول في مواضع م   ومما يؤيد هذا القول أن اهللا تعالى        
   ادالَْأشْه قُومي مويا ونْينَا { : ويقول ]سورة غافر ) 51([ }الدندج ِإنو    ونالْغَـاِلب ـمسـورة الـصافات   ) 173([ } لَه[  

 ]سـورة محمـد  ) 7([ }ن تَنصروا اللَّه ينصركُميا َأيها الَِّذين آمنُوا إِ    { :، واهللا يقول  واإلضافة هنا إضافة تشريف   

  .-عز وجل-اهللا ينصرهم على قدر نصرهم هللا ف

 ]سـورة الـشورى   ) 30([ }كُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيرٍ        وما َأصاب { :كذلكيقول اهللا تعالى    و

}    ِعنِد َأنْفُِسكُم ِمن وقل هو من  ؟ هذاىقلتم أنّ ،في يوم أحدهذا الذي وقع لكم أي   ]سورة آل عمران  ) 165([ }قُْل ه
صـلى  -في طاعة اهللا ورسوله     وفي إيمانهم   ومهم   ما يحصل عندهم من الخلل في إسال       ر فعلى قد  ،عند أنفسكم 

على قدر ما يحصل لهم من الهزيمة ويحصل من لهم من نكاية العدو وغلبته وما إلـى ذلـك،    -اهللا عليه وسلم 
  . أن هذا هو معنى اآلية-واهللا أعلم-فالذي يظهر 

 أمـر   للمـسلمين ال الكفـار ، بمعنى أن قت   على المؤمنين سبيالً يعني شرعاً     ل لهم عأنه لن يج   خرآقول   وهناك
ن اهو فعل محرم وزيادة في الكفر على كفرهم وإجرام على إجرامهم وظلم وعـدو              ف خارج عن قانون الشرع   

 أما أهل اإلسالم فلهم سبيل علـى        ، عليهم شرعاً  يعني في قتالهم للمسلمين وأذيتهم لهم فهو لن يجعل لهم سبيالً          
ـ  ، فهذا هو السبيل ، ويقاتلون من كفر باهللا    الكافرين شرعاً فهم يجاهدون إلعالء كلمة اهللا       ل الكـافرين  ا أمـا قت
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  في تفسير هذه اآليـة وأضعفها المعاني أبعدذا ه لكنهذا هو معنى السبيل شرعاً، ،  فهو عدوان وظلم  للمسلمين  

  . واهللا أعلمت اآلية تحتمله،كان وإن

}       مهخَاِدع وهو اللّه ونخَاِدعي نَاِفِقينالْم آ      ِإنرالَى يواْ كُسالَِة قَامواْ ِإلَى الصِإذَا قَاموءون    ونذْكُرالَ يو النَّاس 
-142([ }مذَبذَِبين بين ذَِلك الَ ِإلَى هُؤالء والَ ِإلَى هُؤالء ومن يضِلِل اللّه فَلَن تَِجد لَه سـِبيالً                * اللّه ِإالَّ قَِليالً  

  .]سورة النساء) 143

ِإن {: هاهنا وقال ]سورة البقرة ) 9([ }يخَاِدعون اللّه والَِّذين آمنُوا   { :تعالى قوله البقرة سورة أول في تقدم قد
    مهخَاِدع وهو اللّه ونخَاِدعي نَاِفِقينال اهللا أن شك وال ]سورة النساء ) 142([ }الْم بالـسرائر  العالم فإنه عيخاد 

 وجـرت  النـاس  عند راج كما أمرهم أن يعتقدون وعقلهم علمهم وقلة لجهلهم منافقينال ولكن والضمائر

 تعلى أخبر كما عنده يروج أمرهم وأن القيامة يوم اهللا عند حكمهم يكون فكذلك ظاهراً الشريعة أحكام عليهم
كما  عنده لهم نافع ذلك أن ويعتقدون والسداد االستقامة على كانوا أنهم له يحلفون القيامة يوم أنهم عنهم
  .]سورة المجادلة) 18([اآلية  }يوم يبعثُهم اللَّه جِميعا فَيحِلفُون لَه كَما يحِلفُون لَكُم{ :تعالىقال 

 عن ويخذلهم وضاللهم طغيانهم في يستدرجهم الذي هو أي ]سورة النساء) 142([ }وهو خَاِدعهم{ :وقوله

يوم يقُوُل الْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ ِللَِّذين { :تعالى قال كما القيامة يوم وكذلك الدنيا في إليه والوصول الحق
نُوا انظُرآمِمن نُّوِركُم { :إلى قوله ]سورة الحديد) 13([ }ونَا نَقْتَِبسِصيرالْم ِبْئسوقد ]سورة الحديد) 15([ }و 

)1())به اهللا ىراء ىراء ومن به، اهللا عسم سمع من(( :الحديث في ورد
.  

   من صفات اهللا ذكرنا في أول السورة أن  ]سورة النساء) 142([ }يخَاِدعون اللّه وهو خَاِدعهم{ :يقول تعالى

 بإطالق ل من الصفات ما هو كما أن يعني بإطالق، ماال يضاف إليه وينسب إليه ويطلق عليه-عز وجل-
القدرة وما أشبه ذلك، ومن والعظمة و الحكمة ، وكذلكاهللا عليمف مثل العلم، -سبحانه وتعالى-فيضاف إلى اهللا 

حيث يكون  إال  بذلك-عز وجل-كماالً في حال، فال يوصف اهللا  في حال وتكون كون نقصاًتالصفات ما 
يخَاِدعون اللّه وهو { :وقوله تعالى ]سورة األنفال) 30([ }ويمكُرون ويمكُر اللّه{ :كماالً، كما في قوله تعالى

مهاهللا تبارك وتعالى مثالً كذا:  فهذا ال يطلق على اهللا بإطالق فيقال،ه ذلكاوأشب ]سورة النساء) 142([ }خَاِدع، 
 يخادعونه  وهو يخادع هؤالء المنافقين الذين، يمكر بمن يستحقون ذلك-عز وجل-فاهللا مقيداً،  وإنما يقال ذلك

  .ون ذاك كماالًفيك

المقابلة، ومـنهم مـن يعبـر        إال على سبيل     -عز وجل -على اهللا   ن هذا ال يطلق     إ: من أهل العلم من يقول    و
  : نوع من المجاز، كما في قول القائللةود؛ ألن المشاك أما التعبير بالمشاكلة فهو مرد،بالمشاكلة

  جد لـك طبخـه    ئاً نُ قالوا اقترح شي  
  

  قلت اطبخوا لـي جبـة وقميـصاً         
  

، اًاطبخوا لي جبـة وقميـص     : نطبخ لك؟ قال  أن  ها، ماذا تريد    ب فعبر بنفس العبارة التي عبروا       اًيريد ثياب فهو  
 بر بهـا  ي ع تلا عبر بنفس العبارة     ، أي أنه   هذا من باب المشاكلة باللفظ     :نووالجبة والقميص ال يطبخان فيقول    

                                     
 باب من أشرك في عمله -ومسلم في كتاب الزهد والرقائق ) 2383ص  / 5ج ) (6134(باب الرياء والسمعة  - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - 1

 ).2289ص  / 4ج ) (2986(وفي نسخة باب تحريم الرياء -غير اهللا 
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يخادعون اهللا فعبر بعبارة مماثلة أو بـنفس العبـارة      م   اهللا عنهم إنه   هؤالء قال : ، وعلى هذا يقولون    المقابل في
هذا على الحقيقـة  ، وإنما الصواب أن قول بالمجاز وهو مردود   ؛ ألن هذا     وال حقيقة لذلك   ،وهو خادعهم : فقال

كـرون  ال يـأتي إال يم    :  فقط ويقـول    فمن أهل العلم من يقيده بمقابله      -عز وجل -باهللا  لكنه في المقام الالئق     
  .ويمكر اهللا

 وورد   المقابـل،  غيـر  مع المقابل ومـن      "الكيد" ؛ ألنه قد ورد في بعض المواضع      ليس ذلك بالزم  : لكن نقول 
 ]سـورة األعـراف   ) 183([ }وُأمِلي لَهـم ِإن كَيـِدي مِتـين       {:  قال تعالى   مع المقابل ومن غير المقابل،     "المكر"

 }َأفََأِمنُواْ مكْـر اللّـهِ  { : قالوفي المكر ]سورة الطـارق ) 16 -15([ }يداوَأِكيد كَ* ِإنَّهم يِكيدون كَيدا {: وبالمقابل

فهو من الكمال في موطن     ذلك  حيث كان   : يذكر مكرهم، ولذلك يقال   لم  الموضع  هذا  ففي   ]سورة األعراف ) 99([
 صـنيعة  ءولو أن أحداً كثير اإلفساد والعتو واألذية للناس فجاء أحد واستدرجه حتـى أوقعـه بـس           ف مطلوب،

 -عـز وجـل  -المقـصود أن اهللا  ، و وال مذموموليس ذلك بنقصواستراح الناس منه فإن ذلك يكون محموداً      

  .المنافقين يخادعون اهللا؛ ألن هؤالء يمكر بهؤالء الذين يستحقون هذا من المنافقين وغيرهم

بها المنافقين مما يدخل فـي      يفهم من مجموع اآليات التي وصف اهللا         هو ما    "يخادعون اهللا "معنى   والذي يفسر 
 وا بثالثـة  ءجافهم    ]سورة المنافقون ) 1([ }ِإذَا جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَّهِ       { : كقوله تعالى  هذا

: ثهـا ثالو ، المؤكدة لتقوم مقام إعادة الجملة مرتين      إن: ثانيها و ،لفظ الشهادة : مؤكدات على أنهم صادقون أولها    

ثـم رد    ]سورة المنـافقون  ) 1([ }واللَّه يعلَم ِإنَّك لَرسولُه   { :-عز وجل -فقال اهللا    }لَرسوُل اللَّهِ {:  في قولهم  الالم
فهـذا مـن     ]سورة المنـافقون  ) 1([ }واللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبون    { : فقال عليهم بنفس المستوى من التأكيد    

  .هممخادعت

اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه ِإنَّهم ساء ما كَانُوا           { :من مخادعتهم ما ورد في قوله تعالى عنهم       و
لُونمعهذا من مخادعتهم بالحلف، و لهممثل الترس وقايةأنهم اتخذوا األيمان يعني  ]سورة المنافقون) 2([ }ي.  

مـن  ون إال   يأت فال   ]سورة األحزاب ) 18([ }ولَا يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا    { : قوله تعالى   جاء في  مامن مخادعتهم    و
صدر مـنهم  إذا كذلك  و،من غزوة تخلفوا عنها  -صلى اهللا عليه وسلم   -إذا جاء النبي    هم، و إثبات حضور  أجل
 ، لتكون تلك األيمان جنة لهـم ووقايـة  -سلمصلى اهللا عليه و–  كذباً عند رسول اهللا  وا يحلفون ءجاال يليق    ما

  .]سورة النساء) 62([ }ِإن َأردنَا ِإالَّ ِإحسانًا وتَوِفيقًا{: نهم يقولونإ عنهم قال تعالىكما 

نون أن هـذا    ظ فإذا جاء يوم القيامة ي     ،حرزوا أموالهم ليهم و ءحقنوا دما ليلكفر  أبطنوا ا إليمان و أظهروا ا وهكذا  
يوم يبعثُهم اللَّه جِميعا فَيحِلفُون لَه كَمـا يحِلفُـون   { : اهللا صفتهم في المحشر إذا بعثوا فقال       ولهذا ذكر  ،يروج

يقولون ألهل   على الصراط     نورهم ئكذلك حينما ينطف   و ]سورة المجادلة ) 18([ }لَكُم ويحسبون َأنَّهم علَى شَيءٍ    
 ِمن نُّوِركُم ِقيَل ارِجعوا وراءكُم فَالْتَِمسوا نُورا فَضِرب بينَهم ِبسوٍر لَّه باب باِطنُـه         انظُرونَا نَقْتَِبس { :اإليمان

     ذَابِلِه الْعِمن ِقب هظَاِهرةُ ومحِفيِه الر *         كُمَأنفُـس فَتَنـتُم لَِكنَّكُملَى وقَالُوا ب كُمعنَكُن م َألَم مونَهنَادي  تُمـصبتَرو 
         وركُم ِباللَِّه الْغَرغَراللَِّه و راء َأمتَّى جح اِنيالَْأم تْكُمغَرو تُمتَباركـانوا مـع     فهـم    ]سورة الحديد ) 14-13([} و

المقصود أن مثل هذا المعنى كله يـذكر  و، يخادعون اهللا والذين آمنواوهذا من مخادعتهم   المؤمنين في الظاهر    
  . واهللا تعالى أعلم،تفسير هذه اللفظةفي 
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 أشـرف  فـي  المنافقين صفة هذه ]سورة النساء ) 142([ اآلية }وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ كُسالَى     { :وقوله

 وال فيها لهم نية ال ألنهم عنها؛ كسالى وهم قاموا إليها قاموا إذا ،الصالة وهي وخيرها، وأفضلها األعمال

ظواهرهم صفة هذهو، معناها يعقلون وال خشية وال بها لهم إيمان.  

والَ يذْكُرون اللّـه ِإالَّ     { : أيضاً  وقال  قاموا كسالى،  أنهم إذا قاموا إلى الصالة     عن هؤالء    -عز وجل -ذكر اهللا   
اهللا عليـه   صلى  -والصالة داخلة في الذكر بل هي من أشرف الذكر، وأخبر النبي             ]سورة النساء ) 142([ }قَِليالً
لـصالة  ل يقومـون   فهمعن أثقل الصالة على المنافقين، ومفهوم المخالفة أن المؤمنين بعكس ذلك أيضاً   -وسلم

الَّـِذين  { :، قال تعالىصفة المؤمنينتذكر أخرى ات في آي وهذا المفهوم جاء مصرحاً به ،بنشاط وجد وحرص  
   ونخَاِشع لَاِتِهمِفي ص مفقـال تعـالى     ومداومتهم عليها   وذكر محافظتهم على الصالة    ]سورة المؤمنون ) 2([ }ه : 

}    اِفظُونحي اِتِهملَولَى صع مه الَِّذين{:  وقال ]سورة المؤمنون ) 9([ }و      ـوناِئمد ـلَاِتِهملَى صع مه 23([ }الَِّذين (

  . ذا عكس صفة المنافقين وه]سورة المعارج

 وال لهـم  إخالص ال: أي ]سورة النساء ) 142([ }ون النَّاس ءيرآ{ :فقال الفاسدة بواطنهم صفة تعالى ذكر ثم

 يرون ال التي الصالة عن كثيراًَ يتخلفون ولهذا ؛ومصانعة لهم تقية الناس يشهدون إنما بل اهللا مع معاملة

  .الغَلَس وقت في الصبح وصالة العتَمة قتفي و العشاء كصالة فيها غالبا

، وقد دلـت األحاديـث علـى أن    يدرى الحاضر من الغائبأنوار فما أنه ال توجد ى أساس  علهذا في السابق    
كنـا نـصلي بغلـس      :  وفي حديث عائشة قالت    )2(دنا جليسه حين يعرف أح   بعد صالة الصبح     ينصرفأحدهم  

م عـرف هـي امـرأة أ     ما تُ : عضهم يقول بل ب  )3(المؤمنات ال يعرفهن أحد من الغلس      ألنصار ا نساءتنصرف  ف
فرصـة  فهـي    ، العشاء والفجر  أم لم يصلِّ  صلى   درى هل المنافق ما ي   ف ،رى إنسان يمشي   أصالً وإنما ي   رجل

 صالة العـشاء فـي نهايـة    وذلك أن أنها شاقة عليهم هو لمعنى آخرالتخلف أن يكون هذا ، كما يمكن   للتخلف

 مـن عاس  فهم يغالبون الن  " لصبياننام النساء وا  ": لما قال   حديث عمر  جاء في ولذلك  اليوم بعد انتهاء األعمال،     

كما هـو   إنما هم في أعمال وحروث وما أشبه ذلك         و ألنهم ال ينامون بعد الفجر       ؛أجل البقاء إلى صالة العشاء    
وهذا صرح به بعض أهل العلم وال يحتاج        ه،  ألذ ما يكون النوم في     فإنه وقت    لفجر، وبالسبة ل  مشاهد في القرى  

  . ما يكون النوم في وقت الفجر، ألذهذا شيء مشاهدفن يصرح به أ

ا مستشفى المجانين فوجد هذا يقوم وهذا يـسقط وهـذ    أحد الوزراء زار  أن   مسألة لذة النوم  من الطرائف في    و
لوزير فلمـا  منهم ايتكلم وينظر إلى الجميع و    اً ال   ساكتاً   رزين اً كان إال واحد يضرب في الجدار وهذا يكلم نفسه       

متى يجد اإلنـسان لـذة   : قال لهفتفضل، : ، قالعندي سؤال:فقدية قال لهتة الف بعد الجول انصرهم الوزير باال  
كيف يجد لذتـه  :  قال ،إذا استيقظ :فقال؟  كيف يجد لذته ولم يدخل فيه     : قال،  أن ينام  إذا أراد :  قال الوزير  ؟النوم

ستغرق فـي النـوم؟     وهو م  النوم وقد ارتفع عنه اإلدراك       ةكيف يجد لذ  : ، قال اًإذا كان نائم  :  فقال ؟وقد فارقه 
 فقـال  ونحـو ذلـك،      يرد عليـه  لم  وقيفرن التلفون    كأن ي  إذا استيقظ لحاجة ورجع،   :  قال ،فأخبرني أنت : قال

                                     
 ).215ص  / 1ج ) (574 (باب ما يكره من السمر بعد العشاء -أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصالة  - 2

 بـاب   -ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الـصالة   ) 210ص   / 1ج  ) (553 (وقت الفجر  باب –البخاري في كتاب مواقيت الصالة      أخرجه   - 3
 ).445ص  / 1ج ) (645 (استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها
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، أعني أن لذة النـوم يـشعر بهـا          صحيحالحقيقة أن كالم هذا المجنون كالم        بعدك، و  اً مجنون مكلأال  : الوزير
   .اإلنسان إذا استيقظ لحاجة ورجع

 صـالة  المنافقين على الصالة أثقل((: قال -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول أن ينالصحيح في ثبت كما 

 آمـر  ثم فتقام، بالصالة آمر أن هممت ولقد حبوا ولو ألتوهما فيهما ما يعلمون ولو الفجر، وصالة العشاء

ـ  الـصالة  يـشهدون  ال قوم إلى حطب من حزم معهم ،برجال معي أنطلق ثم بالناس، فيصلي رجالً  أحرقف

 رمـاتين ِم أو سمينًا عرقًا يجد أنه أحدهم علم لو بيده، نفسي والذي(( :رواية وفي )4())بالنار بيوتهم عليهم

  .)5())بالنار بيوتهم عليهم لحرقت والذرية النساء من البيوت في ما ولوال، الصالة لشهد حسنتين

 وأحياناً يطلق على ما فيه لحم ولو كـان   منه، حم أو الذي أكل أكثر الل      لحم الذي عليه هو العظم   العرق السمين   
  .من اللحمعليه أوفر ما يكون  أي أن ))سميناً((: قولههنا قيده ب لكن ،قليالً

   .مستلذ سمين  وهوالذي يكون بين األضالعباللحم  بعضهم فسره ))مرماتين حسنتين((: قولهو

 يقولون، ما يدرون وال يخشعون ال صالتهم في :أي ]سورة النساء) 142([ }والَ يذْكُرون اللّه ِإالَّ قَِليالً{ :وقوله

  .معرضون الخير من بهم يراد وعما الهون، ساهون صالتهم في هم بل

فـي  بل ذلك واقـع مـنهم    بالصالة اًمختص ليس ]سورة النساء) 142([ }والَ يذْكُرون اللّه ِإالَّ قَِليالً{ :قوله تعالى 
منـشغلة   عن اهللا وذكـره،      غافلة وألسنتهم   قلوبهم؛ ألن   هم ال يذكرون اهللا إال قليالً     ف ،الصالة وفي غير الصالة   

  . سأل اهللا العافية، نبلمز المؤمنين واالستهزاء بهم

 قـال : قـال  -رضي اهللا تعالى عنـه    - مالك بن أنس عن الرحمن عبد بن العالء عن مالك اإلمام روى وقد

 يجلـس : المنـافق  صالة تلك المنافق، صالة تلك المنافق، صالة كتل((: -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول

 مسلم، رواه وكذا ))قليالً إال فيها اهللا يذكر ال أربعاً فَنَقَر قام الشيطان قَرنَي بين كانت إذا حتى الشمس يرقُب

  .)6(صحيح حسن: الترمذي وقال والنسائي، والترمذي،

 بـين  رينمحي المنافقين: يعني ]سورة النساء) 143([ } ِإلَى هُؤالء والَ ِإلَى هُؤالءمذَبذَِبين بين ذَِلك الَ { :وقوله

 مـع  ظـواهرهم  بـل  وباطنًـا،  ظاهرا الكافرين مع وال وباطنًا ظاهرا المؤمنين مع هم فال والكفر اإليمان

 أولئـك  إلـى  يميل تارةو هؤالء إلى يميل فتارة الشك، يعتريه من ومنهم ،الكافرين مع وبواطنهم المؤمنين

  .]سورة البقرة) 20([ اآلية }كُلَّما َأضاء لَهم مشَواْ ِفيِه وِإذَا َأظْلَم علَيِهم قَامواْ{

كالـشاة   فتارة هنـا وتـارة هنـا    ل،من األحوا المذبذب هو القلق المتردد المضطرب الذي ال يثبت على حال 
  . طيع وال هي مع هذا القطيعهذا القتعور بين الغنمين الهي مع  العائرة

والَ ِإلَـى   { -صلى اهللا عليـه وسـلم     - محمد أصحاب: يعني }بين ذَِلك الَ ِإلَى هُؤالء    مذَبذَِبين  {: مجاهد قالو
  .اليهود: يعني }هُؤالء

                                     
كتاب المساجد ومواضع الصالة ومسلم في ) 234ص  / 1ج ) (626 (عشاء في الجماعةباب فضل ال -أخرجه البخاري في كتاب الجماعة واإلمامة  - 4
 ).451ص  / 1ج ) (651( باب فضل صالة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها -

 ).231ص  / 1ج ) (618 (باب وجوب صالة الجماعة -أخرجه البخاري في كتاب الجماعة واإلمامة  - 5

 ).434ص  / 1ج ) (622 (باب استحباب التبكير بالعصر  -المساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم في كتاب  - 6
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 المنافق مثل(( :قال -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي عن -مارضي اهللا عنه  - عمر ابن عن جرير ابنوروى  

  .مسلم به تفرد )7())تتبع أيتهما تدري وال مرة، هذه وإلى مرة هذه إلى تَِعير الغنمين بين العائرة الشاة لكمث

 طريـق  عـن  صرفه ومن: أي ]سورة النساء ) 143([ }ومن يضِلِل اللّه فَلَن تَِجد لَه سِبيالً      { :تعالى قال ولهذا

سـورة  ) 186([ }من يضِلِل اللّه فَـالَ هـاِدي لَـه       { فإنه ]سورة الكهف ) 17([ }فَلَن تَِجد لَه وِليا مرِشدا    { الهدى
 ال تعـالى  فإنه ،فيه هم مما لهم منقذ وال لهم هادي فال النجاة سبيل عن أضلهم الذين والمنافقون ]األعراف
 .يسألون وهم يفعل عما يسأل وال لحكمه، معقّب

                                     
 ).2146ص  / 4ج ) (2784(أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  - 7
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )37(تفسير سورة النساء 

 

السبت  بن عثمان خالد/ الشيخ  

 

  .له وصحبه أجمعينآ وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ،الحمد هللا رب العالمين 

ها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن يا َأي{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ِإن الْمنَاِفِقين ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن النَّاِر ولَن * علَيكُم سلْطَانًا مِبينًا دوِن الْمْؤِمِنين َأتُِريدون َأن تَجعلُواْ ِللِّه

 الَِّذين تَابواْ وَأصلَحواْ واعتَصمواْ ِباللِّه وَأخْلَصواْ ِدينَهم ِللِّه فَُأولَِئك مع الْمْؤِمِنين وسوفَ ِإالَّ* تَِجد لَهم نَِصيرا
- 144([ }شَاِكرا عِليماما يفْعُل اللّه ِبعذَاِبكُم ِإن شَكَرتُم وآمنتُم وكَان اللّه * يْؤِت اللّه الْمْؤِمِنين َأجرا عِظيما

  .]سورة النساء) 147

 ومصادقتهم مصاحبتهم يعني المؤمنين، دون من أولياء الكافرين اتخاذ عن المؤمنين عباده تعالى ينهى

الَّ يتَِّخِذ الْمْؤِمنُون { :تعالى قال كما إليهم، الباطنة المؤمنين أحوال وإفشاء إليهم المودة وإسرار ومناصحتهم
ِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللِّه ِفي شَيٍء ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةً ويحذِّركُم الْكَاِف

هنَفْس { :هاهنا قال ولهذا، نهيه ارتكابكم في عقوبته يحذركم: أي ]سورة آل عمران) 28([ }اللّهونَأن َأتُِريد 
  .إياكم عقوبته في عليكم حجة: أي ]سورة النساء) 144([ }تَجعلُواْ ِللِّه علَيكُم سلْطَانًا مِبينًا

 القرآن في سلطان كل }سلْطَانًا مِبينًا{ :قوله -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن حاتم أبي ابنوروى 

 والضحاك القُرظي كعب بن ومحمد رجبي بن عيدوس وعكرمة مجاهد قال وكذا ،صحيح إسناد وهذا، حجة

  .عربي بن والنضر والسدي

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسوله،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 في المواالة من المناصحة والمصادقة والمصاحبة -رحمه اهللا-ذه األمور التي ذكرها الحافظ بن كثير هف
اع الموالة ولكن ذلك ال يختص بها وال يقتصر عليها، بل تكون الموالة أحياناً وإسرار المودة هي بعض أنو

يميل إليهم بقلبه ويحبهم ويقدمهم على المسلمين مثالً أو يتمنى ، فتارة  وال عملقولبالقلب ولو لم يصدر 
لى وجه  ع تكونالإال أ بالقول  المواالةوتارة تكون، هورهم ونصرهم وعلوهم وما إلى ذلك من األمورظ

 إذا احتاج إلى يعني ]سورة آل عمران) 28([ }ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةً{ :-تبارك وتعالى-المصانعة كما في قوله 

  . فال بأسالمداراة

، وهذه الصورة نهم على المسلمين وما أشبه ذلك من صور المواالةيبالفعل كالذي يعالمواالة وأحياناً تكون 
  . الصورقبحمن أاألخيرة هي 

هذا أحد المواضع التي  فال يحتج به في هذا الموضع،}  دوِن الْمْؤِمِنينِمن{:  تعالىقوله  فيمفهوم المخالفةو
ن الكالم ينقسم إ:  وقلنا أن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، مراراً ذكرناوقدال يعتبر فيها مفهوم المخالفة، 
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دلَّ عليه اللفظ في محل النطق، والمسكوت هو ما دلَّ عليه ال في محل المنطوق هو ما وإلى منطوق ومفهوم، 
يحتج بهما في : النطق بل من جهة السكوت، وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وكالهما حجة أي

  .األحكام، ومعنى مفهوم المخالفة أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق به

ال : أعط هذه الصدقة للفقراء فكأنك قلت له: طة على مفهوم المخالفة أنك إذا قلت إلنسانومن األمثلة البسي
  .تعطها لألغنياء مع أنك لم تتلفظ بذلك لكنه عرف من جهة مفهوم المخالفة وهو المعنى المسكوت عنه

  :ت مستثناة ومنها؛ ألن مفهوم المخالفة حجة إال في حاال هناغير معتبر إال أنه ومع أن مفهوم المخالفة حجة

 الحكم أن: أن يكون اللفظ المنطوق به روعي فيه الحال الغالبة في الوقوع بمعنى أنه خرج مخرج الغالب، أي
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ {  هذه اآلية ومنها أو نزل في واقعة معينةبه مراعى فيه حال كثيرة الوقوعجيء 

َأو تَتَِّخذُواْ الْكَاِفِرينْؤِمِنينوِن الْماء ِمن دأنا أريد أن أتخذ الكافرين : لو قال قائلف ]سورة النساء) 144([ }ِلي
لكن هذا اآلية جاءت بهذا  ،ذلك ال يجوز بحال ال من دون المؤمنين وال مع المؤمنينإن ف أولياء مع المؤمنين

بعض الكافرين أولياء من دون مجموعة من الناس اتخذوا السياق ألنها نزلت على واقع معين حيث إن 
ولَا تُكِْرهوا { :-عز وجل- بإطالق، كما قال اهللا امنهي عنهة المؤمنين فجاء النهي عن ذلك، وإال فالمواال

 ألن ؛تنزلية اآلهذه  ف]سورة النــور) 33([ }وا عرض الْحياِة الدنْيافَتَياِتكُم علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا لِّتَبتَغُ

،  هذه اآلية-عز وجل- فأنزل اهللا  ذلكيأبينة وكن عبد اهللا بن أبي كان يكره جاريتين عنده على الزنا بأجر
قولهله أن يمكنهن من ذلك، لذلك ف يجوز فال يعني ذلك أنه يردن الزنا فلو أن الجواري كن: } ندَأر ِإن

   :قيار كما قال في الم،مفهوم المخالفةبفيها أحد المواضع التي ال يحتج هو ف ،اً معيناًتحكي واقع نزلت }تَحصنًا

ــضافا  ــاب ان ــل للخط ــذا دلي   ك

  أو جهل الحكم أو النطـق انجلـب       

  أو امتنــان أو وفــاق الواقــع  
  

ــا     ــه خاف ــساكت عن   ودع إذا ال

  للسؤل أو جرى على الـذي غلـب       

  والجهــِل والتأكيــد عنــد الــسامع
  

ال يجوز  لذلك جاء وفق واقٍع معين، أي أن هذا الخطاب من وفاق الواقعهو   من سورة النساءالموضعهذا و
  .  أولياء من دون المؤمنين وال مع المؤمنينألحد أن يتخذ الكافرين

 حجة: أي: " قال ابن كثير]سورة النساء) 144([ }َأتُِريدون َأن تَجعلُواْ ِللِّه علَيكُم سلْطَانًا مِبينًا{: يقول تعالى

الذي هو هذا و" حجة القرآن في سلطان كل": قالأنه وذكر األثر عن ابن عباس  "إياكم عقوبته في كمعلي
وهذه قضايا   كل كذا في القرآن فهو كذا،:اليق" كل"ـة ب، أعني األشياء المبدوءيقال له الكليات في القرآن

مثل هذا فال يعني أنه مسلم  -مرضي اهللا عنه-حتى صح عن الواحد من السلف   يعني لو،تحتاج إلى استقراء
تتبعت لفظة سلطان في القرآن ونظرت إلى أقوال السلف فيها تجدهم وفي كل المواضع، ألنك لو نظرت 

 }ومن قُِتَل مظْلُوما فَقَد جعلْنَا ِلوِليِه سلْطَانًا فَالَ يسِرف فِّي الْقَتِْل{ :قوله تعالىها، فمثالً يختلفون في بعض

السلطان هنا هو القصاص، :  كثير من أهل العلم يقولونالسلطان في اآلية؟معنى فما  ]ورة اإلسراءس) 33([
 لكن ]سورة اإلسراء) 33([ }فَالَ يسِرف فِّي الْقَتِْل{ : وهي قوله في اآلية المرجحة لهذا المعنى موجودةوالقرينة

قصاص، أو الدية أو العفو مجاناً، ل إما ا:دى ثالث بإحرأنه مخيإن المراد بالسلطان : األقرب من هذا أن يقال
  .]سورة اإلسراء) 33([ }فَالَ يسِرف فِّي الْقَتِْل{:  بقولهاهللافإن اختار القصاص فقد أرشده 
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جعل لولي الدم تسلطاً  -عز وجل-اهللا إن : نا أن نفسر اآلية تفسيراً يجمع ذلك كله فيمكن أن نقولوإذا أرد
 مجاناً، إن شاء أن يقتص وإن شاء أن يأخذ الدية وإن شاء أن يعفو له إليه سبيالً وحجةبأن جعل على القاتل 

 فقول ابن عباس على كل حال، وبه كل أهل العلم هذا ال يقول الجمع بين األقوال وإن كان بهذه الطريقة يمكن
أهل  مع ما قال ضعحتاج إلى استقراء ونظر في كل الموايجة حكل سلطان في القرآن : -رضي اهللا عنهما–

  .  واهللا أعلمي ذلك،ف العلم

 على جزاء القيامة يوم: أي ]سورة النساء) 145([ }ِإن الْمنَاِفِقين ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن النَّاِر{ :تعالى أخبر ثم

  .الغليظ كفرهم

 ]سورة النساء) 145([ }ن النَّاِرِفي الدرِك اَألسفَِل ِم{ :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن الوالبي قال

  .درجات الجنة أن كما دركات النار: غيره وقال ،النار أسفل في: أي

ِإن الْمنَاِفِقين ِفي الدرِك اَألسفَِل { -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن يعني- اهللا عبد عن جرير ابنوروى 
مغلقة مقفلة ال يهتدى لمكان :  من نار تطبق عليهم، أيفي توابيت: قال ]سورة النساء) 145([ }ِمن النَّاِر

  .فتحها

 -عز وجل-وهذا ال ينافي ما ذكر اهللا  -أعاذنا اهللا وإياكم من النار- في السفلى منها النار دركات والمنافقون

) 115([ }ُأعذِّبه َأحدا من الْعالَِمينفَمن يكْفُر بعد ِمنكُم فَِإنِّي ُأعذِّبه عذَابا الَّ {:  عندما قالعن أصحاب المائدة

فالدرك  ]سورة غافر) 46([ }َأدِخلُوا آَل ِفرعون َأشَد الْعذَاِب{ :فرعون عن وال ينافي قوله تعالى ]سورة المائدة
 ر فاآلية ليس فيها حص،األسفل من النار يكون فيه أهل النفاق وال يمنع ذلك أن يوجد فيه أيضاً غيرهم

أشد العذاب قد يكون في الدرك للمنافقين بدخولهم الدرك األسفل من النار فقد يوجد غيرهم معهم، ثم إن 
 ألن أفعل التفضيل ؛األسفل من النار ويعذب بعذاب هو غاية في اإليالم واإلهانة ولكن ذلك يكون لغيره أيضاً

: ن الزيادة وال تمنع من التساوي، فإذا قلتأن القاعدة في أفعل التفضيل أنها تمنع ممناسبات  في كما ذكرنا

يمنع أن يساوي   الكرم لكنه ال فاق غيره في عمروعمرو أكرم الناس، فالمقصود أن: ثم قلتالناس زيد أكرم 
 وال يمنع أن يشاركهم في  آل فرعون يدخلون أشد العذابوعلى هذا نقول إن، ه الصفةهذ فيوغير زيد زيداً 

  .ال يمنع أن يشتركا في دخولهم الدرك األسفل من النار، والعياذ باهللا ذلككهذه الشدة غيرهم كالمنافقين مثالً و

 ه يمكن أن أن]سورة المائدة) 115([ }فَِإنِّي ُأعذِّبه عذَابا الَّ ُأعذِّبه َأحدا من الْعالَِمين{ : قوله تعالىيستفاد منو

  . فال تعارض بين هذه اآليات إطالقاً،عذاب النار متنوع؛ ألن ن لهم صنوف من العذاب ال توجد لغيرهميكو

 في عليهم تطبق نار، من توابيت في يجعلون: فقال المنافقين، عن سئل مسعود ابن أن: حاتم أبي ابن روى

  .النار من درك أسفل

  .العذاب أليم من ويخرجهم فيه، هم مما ينقذهم: أي ]سورة النساء) 145([ }ولَن تَِجد لَهم نَِصيرا{

لم يكن قد عرف من جهة بني إسرائيل د ال يقال جاء من جهة الرأي فهو إن مثل هذا الذي جاء عن ابن مسعو
رضي اهللا عنه-ابن مسعود  و، سندهفإنه يكون له حكم الرفع إن صح- رف باألخذ عن بني إسرائيل ما ع

  . فاهللا تعالى أعلم-مارضي اهللا عنه-و بن العاص د اهللا بن عمروعبخالفاً البن عباس 
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 واعتصم عمله وأصلح توبته في أخلص إذا ندمه وقَِبَل عليه تاب الدنيا في منهم تاب من أن تعالى أخبر ثم

) 146([ }لَصواْ ِدينَهم ِللِّهِإالَّ الَِّذين تَابواْ وَأصلَحواْ واعتَصمواْ ِباللِّه وَأخْ{ : تعالىفقال أمره جميع في بربه

  .قلَّ وإن الصالح العمل فينفعهم باإلخالص، الرياء بدلوا: أي ]سورة النساء

ما أفسدوه بنفاقهم  حواتابوا من النفاق وأصلحوا أنفسهم وأصل: أي }ِإالَّ الَِّذين تَابواْ وَأصلَحواْ{: قوله تعالى
  .بل البد من إصالح ما أفسدتكفي توبته بالندم واإلقالع  ال هذا؛ ألن من كان له فساد متعٍد

 وتعلق يعني تمسك بهشيء العتصم با : تقولاالعتصام أصل معناه التمسك، }واعتَصمواْ ِباللِّه{ :يقول تعالى
  وقد ذكر هذا،تمسكوا بعهده وميثاقه الذي عهد في كتابه وما أشبه ذلك من العباراتيعني ، واعتصموا باهللا به

  .-رحمه اهللا- المفسرين ابن جرير الطبري رالمعنى كبي

}ْؤِمِنينالْم عم لَِئكا { القيامة يوم زمرتهم في: أي ]سورة النساء) 146([ }فَُأورَأج ْؤِمِنينالْم ْؤِت اللّهفَ يوسو
  .]سورة النساء) 146([ }عِظيما

ما يفْعُل اللّه ِبعذَاِبكُم ِإن { : تعالىفقال بذنوبهم العباد يعذب إنما وأنه سواه عما غناه عن مخبرا  تعالىقال ثم
نتُمآمو تُما{ ورسوله باهللا وآمنتم العمل أصلحتم: أي ]سورة النساء) 147([ }شَكَرِليما عشَاِكر اللّه كَانو{ 

  .الجزاء أوفر ذلك على وجازاه مهِلع به قلبه آمن ومن ،له شكر شكر من: أي ]سورة النساء) 147([

ِإن تُبدواْ خَيرا َأو تُخْفُوه َأو * الَّ يِحب اللّه الْجهر ِبالسوِء ِمن الْقَوِل ِإالَّ من ظُِلم وكَان اللّه سِميعا عِليما{
  .]ءسورة النسا) 149-148([ }تَعفُواْ عن سوٍء فَِإن اللّه كَان عفُوا قَِديرا

الَّ يِحب اللّه الْجهر ِبالسوِء ِمن {  في اآلية-رضي اهللا تعالى عنهما– عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال
 من على يدعو أن له أرخص قد فإنه مظلوماً يكون أن إال أحد على أحد يدعو أن اهللا يحب ال: يقول }الْقَوِل

  .له خير فهو صبر وإن ]سورة النساء) 148([ }ِإالَّ من ظُِلم{ :قوله وذلك ،ظلمه

 قد: قال عنه رواية وفي، منه حقي واستخرج عليه أعني اللهم: وليقل عليه ويدع ال: البصري الحسن وقال

  .عليه يعتدي أن غير من ظلمه من على يدعو أن له أرخص

 لكن عليهفسر بالدعاء  ]سورة النساء) 148([ } من ظُِلمالَّ يِحب اللّه الْجهر ِبالسوِء ِمن الْقَوِل ِإالَّ{ :قوله تعالى
   فيما بينه وبين اهللا  عليهد يدعوء وذلك أنه ق الدعاء قد ال يكون من الجهر بالسو المعنى أنشكل على هذاي

 يتكلمبأن  - قريبولعله تفسير-، ولذلك فسره بعض أهل العلم لك وال يكون جاهراً بذ-تبارك وتعالى-

 )1())حل عرضه وعقوبتهالواجد ي يلَ((: -صلى اهللا عليه وسلم- كما قال النبي ،فالن ظلمني: فيقول المظلوم

واهللا تعالى  )2())أنت ومالك ألبيك(( :-صلى اهللا عليه وسلم-لقول النبي طيعاً إال أن يكون والداً فليس له ذلك؛ 
  .أعلم

                                     
 مطل الغني باب –والنسائي في كتاب البيوع ) 349ص  / 3ج ) (3630 ( الدين وغيرهي الحبس في باب ف -أخرجه أبو داود في كتاب األقضية  - 1

وصححه األلباني في مشكاة ) 811ص  / 2ج ) (2427( باب الحبس في الدين والمالزمة  -وابن ماجه في كتاب الصدقات ) 316ص  / 7ج ) (4689(
 ).2919(المصابيح برقم 

 ).838(وصححه األلباني في اإلرواء برقم ) 769ص  / 2ج ) (2291(للرجل من مال ولده  باب ما -أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات  - 2
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 الرجل أرشد  -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أنيؤيد ذلك ولني،  فالن مط:يقولبأن  ومعنى يحل عرضه أي
أساء في  وجاري ظلمني:  لهلا به أحد ق فكان كلما مر إلى الشارعمتاعهخرج بأن يجاره يؤذيه  الذي كان

  .جواري فكان الناس يدعون عليه، فجاءه جاره وطلب منه أن يرجع إلى بيته

يتكلم بقدر  بل يتوسع في عرضه ليس له أن  لكنوم المظلإلنسان في حق ايجوزا األمر هذالمقصود أن مثل ف
مواقف ريب ، وله يتخلف عن صالة الفجروإنه ل:  مثالًيتكلم عليه ويقول أنه وليس معنى ذلك ،مظلمته فقط

، ونحو ذلك فهذا ال يجوز أن يتكلم به عليه؛ ألن هذه  وأحياناً يدخل عليه نساء،كذايفعل رأيته في السوق فقد 
األصل  فعراض محرمةاأل؛ ألن تكلم بالقدر الذي حصل فيه الظلمبالظلم الواقع به، فليعالقة ا األمور ليست له

  .)3())إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام(( :-صلى اهللا عليه وسلم– كما قال النبي فيها التحريم

  يكتفي بهذا يعني"نهم حقي واستخرج عليه أعني اللهم: وليقل عليه ويدع ال: "-رحمه اهللا-الحسن يقول 

بما  اللهم جازه:  ومن أسلم ذلك أن يقول،المظلمة عليه بقدر ال بأس أن يدعو في الدعاء، لكن لمهظي أنة مخاف
 قد -رحمه اهللا-كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -ألن اإلنسان ، أو نحو ذلك؛ أو جازه على عمله هذايستحق 

 وذلك أن بعضهم إذا عليه بأكثر من المظلمة،بأن يدعو   وذلكاء بهذا الدعاًيدعو على ظالمه فيكون ظالم
 وأن يأخذ سمعه وبصره وأن ل نسائه وترميهأطفالى السارق بتيتيم علوجدته يدعو  -مثالً- جواله منسرق 

ى عنه لعناً يدخل معه إليلوأن  الدم في عروقه دجم اهللا أن يودعيه ويجعله يتمنى الموت وال يجده، ويشل أركان
 بما يستحق ه أو اللهم جازاللهم خذ حقي منه: وإنما يقول واعتداء في الدعاء،  ظلم ال يجوز ألنههذاف !!قبره

  .ي أو نحو ذلكه لعلى ظلم

 تفتِر فال عليك افترى إن ولكن فتشتمه يشتمك الرجل هو: اآلية هذه في الجزري مالك بن الكريم عبد وقال

  .]سورة الشورى) 41([ } بعد ظُلِْمِه فَُأولَِئك ما علَيِهم من سِبيٍلولَمِن انتَصر{ :لقوله عليه؛

 فعلى قاال ما المستَباِن(( :قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن هريرة؛ أبي عن داود أبو وروى

  .)4())المظلوم يعتد لم ما امنهم البادئ

وحمله ،  أن يذكره بهذا الظلم عند الناس: ومنهم من يقول،ء هو الدعا:من يقول أهل العلم نالخالصة أن مو
ن، وهذا جمع بين المعنييعند الناس، وبهذا يكون قد  كره بهأن يذ وعلى  على الدعاء-رحمه اهللا-ابن جرير 

 دون  على قدر المظلمة وإذا تكلم عند الناس فال يتكلم إال بما وقع له من ظلميزيدفال عليه  لكن إذا دعا ،جيد
  . كما سبق، واهللا أعلملتعرض لما فيه من المعايب التي ال صلة لها بالظلم الواقع عليها

 إن: أي ]سورة النساء) 149([ }ِإن تُبدواْ خَيرا َأو تُخْفُوه َأو تَعفُواْ عن سوٍء فَِإن اللّه كَان عفُوا قَِديرا{ :وقوله

 ويجزل اهللا عند يقربكم مما ذلك فإن إليكم أساء عمن عفوتم أو أخفيتموه أو خيرا -الناس أيها- تظهروا

فَِإن اللّه كَان عفُوا { :قال ولهذا عقابهم على قدرته مع عباده عن يعفو أن تعالى صفاته من فإن لديه ثوابكم
 على سبحانك :بعضهم فيقول اهللا يسبحون العرش حملة أن األثر في ورد ولهذا ]سورة النساء) 149([ }قَِديرا

                                     
     القسامة والمحاربين والقصاص والـديات  ومسلم في كتاب    ) 619ص   / 2ج  ) (1652 (باب الخطبة أيام منى    -أخرجه البخاري في كتاب الحج       - 3

  ).1305ص  / 3ج ) (1679 (باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال -

 ).2000ص  / 4ج ) (2587 (باب النهي عن السباب -ه مسلم في كتاب البر والصلة واآلدابأخرج - 4
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 مال نقص ما((: الصحيح الحديث وفي، قدرتك بعد عفوك على سبحانك: بعضهم ويقول، علمك بعد حلمك

  .)5())اهللا رفعه هللا تواضع ومن عزا إال بعفو عبداً اهللا زاد وال صدقة من

                                     
 ).2001ص  / 4ج ) (2588(باب استحباب العفو والتواضع  -أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب  - 5
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )38(تفسير سورة النساء 

  السبت  بن عثمانخالد/ الشيخ

 

  .له وصحبه أجمعينآوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ، الحمد هللا رب العالمين

ِذين يكْفُرون ِباللِّه ورسِلِه ويِريدون َأن يفَرقُواْ ِإن الَّ{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ُأولَِئك هم  *بين اللِّه ورسِلِه ويقُولُون نُْؤِمن ِببعٍض ونَكْفُر ِببعٍض ويِريدون َأن يتَِّخذُواْ بين ذَِلك سِبيالً

والَِّذين آمنُواْ ِباللِّه ورسِلِه ولَم يفَرقُواْ بين َأحٍد منْهم ُأولَِئك  *ِفِرين عذَابا مِهينًاالْكَاِفرون حقا وَأعتَدنَا ِللْكَا
  .]سورة النساء) 152-150( [}سوفَ يْؤِتيِهم ُأجورهم وكَان اللّه غَفُورا رِحيما

 اإليمان في ورسله اهللا بين فَرقوا حيث والنصارى اليهود من وبرسله به الكافرين -تبارك وتعالى- توعد

 إلى قادهم دليل عن ال آباءهم عليه ألفوا وما والعادة التشهي بمجرد ببعض وكفروا األنبياء ببعض فآمنوا

  .والعصبية الهوى بمجرد بل ذلك إلى لهم سبيل ال فإنه ،ذلك

 آمنوا والنصارى -والسالم الصالة عليهما- اًومحمد سىعي إال باألنبياء آمنوا -اهللا لعائن عليهم- فاليهود

 يوشع بعد بنبي يؤمنون ال والسامرة -صلى اهللا عليه وسلم- محمد وأشرفهم بخاتمهم وكفروا باألنبياء

 بشرعه كفروا ثم زرادشت :له يقال لهم بنبي يؤمنون كانوا إنهم :يقال والمجوس، عمران بن موسى خليفة

  .أعلم اهللاو، أظهرهم بين من فرفع

 إلى اهللا بعثه نبي بكل واجب اإليمان فإن ؛األنبياء بسائر كفر فقد األنبياء من بنبي كفر من أن والمقصود

 ليس األنبياء من به آمن بمن إيمانه أن تبين التشهي أو العصبية أو للحسد نبوته رد فمن األرض أهل

 }ِإن الَِّذين يكْفُرون ِباللِّه ورسِلِه{: تعالى لقا ولهذا ،وعصبية وهوى غرض عن هو إنما شرعيا إيمانًا

سورة ) 150([ }ويِريدون َأن يفَرقُواْ بين اللِّه ورسِلِه{ ورسله باهللا كفار بأنهم فوسمهم ]سورة النساء) 150([
) 150([ }يدون َأن يتَِّخذُواْ بين ذَِلك سِبيالًويقُولُون نُْؤِمن ِببعٍض ونَكْفُر ِببعٍض ويِر{ اإليمان في أي ]النساء

  .ومسلكًا طريقًا: أي ]سورة النساء

 بمن محالة ال محقق كفرهم: أي ]سورة النساء) 151([ }ُأولَِئك هم الْكَاِفرون حقا{: فقال عنهم تعالى أخبر ثم

 هو وبمن بنظيره آلمنوا اهللا رسول لكونه به مؤمنين كانوا لو إذ ،شرعيا ليس ألنه به؛ اإليمان ادعوا

  .نبوته في النظر حق نظروا وأ منه برهانًا وأقوى دليالًَ أوضح

 لعدم إما به كفروا بمن استهانوا كما: أي ]سورة النساء) 151([ }وَأعتَدنَا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًا{ :وقوله

 إليه، بهم ضرورة ال مما الدنيا حطام جمع على وإقبالهم عنه وإعراضهم اهللا من به جاءهم فيما نظرهم

صلى اهللا - اهللا رسول زمان في اليهود أحبار من كثير يفعله كان كما بنبوته علمهم بعد به بكفرهم وإما
 اهللا فسلط وقاتلوه وعادوه وكذبوه وخالفوه العظيمة النبوة من اهللا آتاه ما على حسدوه حيث -عليه وسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 2

 }واْ ِبغَضٍب من اللَِّهءوضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وبآ{ األخروي بالذل الموصول لدنيويا الذل عليهم

  .واآلخرة الدنيا في ]سورة البقرة) 61([

- محمد أمة بذلك يعني ]رة النساءسو) 152([ }والَِّذين آمنُواْ ِباللِّه ورسِلِه ولَم يفَرقُواْ بين َأحٍد منْهم{ :وقوله

آمن الرسوُل { :تعالى قال كما اهللا بعثه نبي وبكل اهللا أنزله كتاب بكل يؤمنون فإنهم -صلى اهللا عليه وسلم
  .]سورة البقرة) 285([ اآلية }كُلٌّ آمن ِباللِّه  ِمن ربِه والْمْؤِمنُونِبما ُأنِزَل ِإلَيِه

ُأولَِئك سوفَ يْؤِتيِهم {: فقال الجميل والعطاء الجليل والثواب الجزيل الجزاء لهم أعد قد بأنه تعالى أخبر ثم
مهورا{ ورسله باهللا آمنوا ما على ]سورة النساء) 152([ }ُأجِحيما رغَفُور اللّه كَانإن أي ،لذنوبهم: أي }و 

  .ذنوب لبعضهم كان

  : أما بعد،والصالة والسالم على رسول اهللا الحمد هللا الرحيم، بسم اهللا الرحمن

 إال أن ،ال يحتاج إلى كثير تعليق فهو واضح وليس فيه ما يشكل -رحمه اهللا– الذي ذكره الحافظ فهذا الكالم
  .ن الفرس بعث إليهم نبي يقال له زرادشت فهذا لم يثبت ولذلك ال نثبت نبوتهإ: قوله

 يذكر في اً معروفاًاحل دولتهم الفارسية مذهببعض مرهم في ومن المعروف في تاريخ الفرس أن من مذاهب
  .زرادشتيه، فاهللا تعالى أعلم: يقال له الملل والنِّحل والِفرق واألهواء

 في -عليهم الصالة والسالم- األنبياء  طريقمنإال ما ثبت ثبت نال ؛ ألننا ال يثبتأيضاً  اوما يذكرونه في بوذ
  .تعالى أعلم، فاهللا وقف فيهنا نتنفإالكتاب والسنة وما عدا ذلك 

 -رحمه اهللا– الحافظ ابن كثير ذكر ]سورة النساء) 151([ }وَأعتَدنَا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًا{ :تعالىفي قوله و

يقتصر على الجحود فحسب بل الكفر أنواع منه ما  الكفر ال، فوكفر الجحود، كفر اإلعراض نوعي الكفر
 فالذين يربطون الكفر ،أشبه ذلك ومنه ما يكون كفر إعراض، ومنه ما يكون كفر شك، ومايكون كفر جحود 

نفسه  -صلى اهللا عليه وسلم-في خبر عرض النبي ، وقد جاء وائأخطهؤالء   يفسرونه بالجحود فقطدائماً أو
أن  فأنت أعظم من اً إن كنت نبي:فقال له د ياليل،إلى بني عب على قبائل العرب لما قال له الرجل الذي ينتسب

 وليس كفر كفر إعراض هذا يسمى ف،ذهب وتركه ثم ،كأرد عليأن لم تكن نبياً فأنت أدنى من ن  وإأكلمك
 ىالدعوبهذه  -ولم يؤمن- فأعرض عن ذلك -صلى اهللا عليه وسلم– النبي دعوة قد بلغته جحود؛ ألنه

  . التي ذكرهاالساقطة

هذا  ]سورة النساء) 151([ } الْكَاِفرون حقا وَأعتَدنَا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًاُأولَِئك هم{: -تبارك وتعالى-وقوله 
 وهذا كثير في ، من المفرقين بين اهللا ورسله من اليهود والنصارى-عز وجل-جاء تعقيباً على ما وصف اهللا 

يشمل لة ثم يأتي بالحكم عاماً بالطي يذكر بعض الذنوب والجرائم أو بعض األعمال -عز وجل-اهللا ، فالقرآن
  .هؤالء وغيرهم

، ةمفيد ذا نظائر وأمثلة كثيرة في كتابه القواعد الحسان ذكر له-رحمه اهللا-عبد الرحمن السعدي / الشيخو
 بين اهللا ورسله ويكفرون باهللا نوذلك أن الذين أعد اهللا لهم العذاب المهين ليسوا هؤالء فقط الذين يفرقو

 جاء بالحكم عاما لكل الكافرين العذاب المهين فلما كان ن أن يتخذوا سبيالً يسلكونه في هذا،ورسله ويريدو

فهم أن ياً؛ لئال  مهيناًلهم عذابوأعتدنا  :ولم يقل ]سورة النساء) 151([ }وَأعتَدنَا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًا{ :فقال
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 ثم أتى بحكم عام }فَُأولَِئك مع الْمْؤِمِنين{ :مؤمنين قال تعالى وكذلك عند الكالم على ال،هؤالءالعذاب مختص ب
  . تعالى ونحو هذا موجود في كتاب اهللا]سورة النساء) 146([ }وسوفَ يْؤِت اللّه الْمْؤِمِنين َأجرا عِظيما {:فقال

}نا مِكتَاب ِهملَيَل عُل الِْكتَاِب َأن تُنَزَأه َألُكسةً يرهفَقَالُواْ َأِرنَا اللِّه ج ِمن ذَِلك رى َأكْبوسَألُواْ مس اء فَقَدمالس 
فََأخَذَتْهم الصاِعقَةُ ِبظُلِْمِهم ثُم اتَّخَذُواْ الِْعجَل ِمن بعِد ما جاءتْهم الْبينَاتُ فَعفَونَا عن ذَِلك وآتَينَا موسى سلْطَانًا 

وقُلْنَا لَهم الَ تَعدواْ ِفي السبِت وَأخَذْنَا  ورفَعنَا فَوقَهم الطُّور ِبِميثَاِقِهم وقُلْنَا لَهم ادخُلُواْ الْباب سجدا* ينًامِب
   .]سورة النساء) 154-153([} ِمنْهم ميثَاقًا غَِليظًا

 عليهم ينزل أن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسوَل هودالي سأل: وقتادة والسدي القرظي كعب بن محمد قال

  .مكتوبة موسى على التوراة نزلت كما السماء من كتابا

 جاءهم فيما بتصديقه وفالن وفالن فالن إلى مكتوبة اهللا من صحفاً عليهم ينزل أن سألوه: جريج ابن قال

 هو كما ذلك نظير قبلهم قريش كفار سأل كما دواإللحا والكفر والعناد التعنت سبيل على قالوه إنما وهذا، به

سورة ) 90([ اآليات }وقَالُواْ لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا ِمن اَألرِض ينبوعا{ :"سبحان" سورة في مذكور
 }هم الصاِعقَةُ ِبظُلِْمِهمِه جهرةً فََأخَذَتْفَقَد سَألُواْ موسى َأكْبر ِمن ذَِلك فَقَالُواْ َأِرنَا اللّ{ :تعالى قال ولهذا ]اإلسراء

 يقول حيث البقرة سورة في مفسر وهذا ،وعنادهم وعتوهم وبغيهم بطغيانهم :أي ]سورة النساء) 153([

ثُم بعثْنَاكُم  *وَأنتُم تَنظُرونوِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً فََأخَذَتْكُم الصاِعقَةُ { :تعالى
ونتَشْكُر لَّكُملَع ِتكُموِد معن بسورة البقرة) 56-55([ }م[.  

سورة ) 153([ }يسَألُك َأهُل الِْكتَاِب َأن تُنَزَل علَيِهم ِكتَابا من السماء{ :عن هؤالء اليهود -تبارك وتعالى-قوله 

في معهود لاألن القرآن نزل على غير جملة كالتوراة؛  كتاباً  عليهم ينزلأن: ، األوله المعنيينذكر في ]النساء
  . المعنيين في تفسير اآليةهذا أقرب وذلك أنه نزل منجماً، ونزول الكتب التي قبله

واهللا -ب األقر، وهذا المعنى وإن كانت تحتمله اآلية إال أن يؤتى لكل واحد منهم كتابأن : ثانيوالمعنى ال
  . هو المعنى األول-تعالى أعلم

 كما -عز وجل-طلبوا رؤية اهللا  أي أنهم ]سورة النساء) 153([ }فَقَد سَألُواْ موسى َأكْبر ِمن ذَِلك{ :وقوله تعالى
عليه -ى طمعوا في ذلك لما ذهبوا مع موس حيث ]سورة النساء) 153([ }فَقَالُواْ َأِرنَا اللِّه جهرةً{ :قال سبحانه
  . فأخذتهم الصاعقة-جل جالله-سمعوا موسى يناجي ربه فأرادوا رؤية اهللا والطور إلى  -لسالماالصالة و

، وهي مزعجنها نار محرقة مع صوت بعض أهل العلم يفسرها بأ والصاعقة سبق في سورة البقرة أن
 أهل العصر الحديث أو ايفسره، وإحراق ويكون معهاالرعد لصوت الذي يعرف ب اتكون معإذ إنها معروفة 

ليس ، إذ كريحصل اإلحراق، وهذا ال ينافي ما ذُ هابسببقوية جداً أهل العلوم الحديثة بأنها شحنة كهربائية 
ن أصابته تفحم مها من آثارما يحصل من وإنما يرون  فيراها الناس تنزل من السماءمعنى الصاعقة أن ناراً 

  . تعالى أعلم ه منها، واهللا أو نحو ذلك بحسب ما يصيبهأو موت

 من رأوا ما بعد من: أي ]سورة النساء) 153([ }ثُم اتَّخَذُواْ الِْعجَل ِمن بعِد ما جاءتْهم الْبينَاتُ{ :ىتعال وقوله

هم عدو إهالك من كان وما مصر بالد في -عليه السالم- موسى يد على القاهرة واألدلة الباهرة اآليات
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 فقالوا لهم أصنام على يعكفون قوم على أتوا حتى يسيرا إال جاوزوه فما اليم في جنوده وجميع فرعون

  . اآليتين]سورة األعراف) 138( [}اجعل لَّنَا ِإلَها كَما لَهم آِلهةٌ{ :لموسى

 مناجاة إلى موسى ذهاب بعد طه سورة وفي األعراف سورة في مبسوطة العجل اتخاذهم قصة تعالى ذكر ثم

 يعبد لم من يقتَُل أن وابتدعوه صنعوه الذي من توبتهم اهللا جعل كان ما وكان رجع لما ثم -عز وجل- هللا

فَعفَونَا عن { :تعالى اهللا قالو -عز وجل- اهللا أحياهم ثم بعضاً بعضهم يقتل فجعل ،عبده من منهم العجل
   .]لنساءسورة ا) 153([ }ذَِلك وآتَينَا موسى سلْطَانًا مِبينًا

 بأحكام االلتزام من امتنعوا حين وذلك ]سورة النساء) 154([ }ورفَعنَا فَوقَهم الطُّور ِبِميثَاِقِهم{ :تعالى قال ثم

 ألزموا ثم جبالًَ وسهمءر على اهللا ورفع -عليه السالم- موسى به جاءهم عما إباء منهم وظهر التوراة

وِإذ نَتَقْنَا { :تعالى قال كما عليهم يسقط أن خشية وسهمءر وقف إلى ينظرون وجعلوا وسجدوا فالتزموا
  .]سورة األعراف) 171([ اآلية }الْجبَل فَوقَهم كََأنَّه ظُلَّةٌ وظَنُّواْ َأنَّه واِقع ِبِهم خُذُواْ ما آتَينَاكُم ِبقُوٍة

اهللا   بما أعطوا-واهللا أعلم– يمكن أن يفسر ]سورة النساء) 154([ }ورفَعنَا فَوقَهم الطُّور ِبِميثَاِقِهم{:  تعالىقولهو
 فوقهم -عز وجل- اإلباء فرفع اهللا ثم حصل منهم التوراة بلنعملن  أي، من الميثاق والعهد-عز وجل-

  .الطور

هم  ينظرون إلى الطور خشية أن يقع و بأنهم جعلوا-رحمه اهللا-بن كثير االحافظ صفة السجود التي ذكرها و
سجٍة{: هي الصفة التي تذكر عند قوله تعالى دنَاكُم ِبقُوا آتَيخُذُواْ م الطُّور قَكُمنَا فَوفَعرو ِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُمو{ 

 على أحد إسرائيلن سجود بني إ: كما أشرنا إلى ذلك في تفسير سورة البقرة، حيث يقال ]سورة البقرة) 63([

  . بعد، واهللا أعلمصار سنة لهم ثم تحت الطور الذي حصل السجود هو لطرف اآلخر كانورفع اطرفي الوجه 

 أمروا فإنهم والفعل القول من به أمروا ما فخالفوا :أي ]سورة النساء) 154([ }وقُلْنَا لَهم ادخُلُواْ الْباب سجدا{

 ونكولنا الجهاد تركنا في ذنوبنا عنا حط اللهم: أي حطة: يقولون وهم سجداً القدس بيت باب يدخلوا أن

  .شعرة في حنطة: يقولون وهم أستاههم على يزحفون فدخلوا ،سنة أربعين التيه في تهنا حتى عنه

ادخلوا راكعين، فهم أي في حال الركوع، يعني  ]سورة النساء) 154([ }ادخُلُواْ الْباب سجدا{ : اهللا بقولهأمرهم
 بأن  فالفعل، بنعمة الدخول والنصر-عز وجل-دل على اإلخبات والشكر هللا أمروا بقول وأمروا بفعل ي
 مع أن "راكعين" :، وقلناأن يدخل الواحد منهم وهو راكعيعني   هيئة الركوع،يدخلوا في هيئة معينة وهي

ة المعروفة ويقصد  يطلق ويقصد به الهيئألن السجود؛ ]سورة النساء) 154([ }ادخُلُواْ الْباب سجدا{: اآلية تقول
واهللا تعالى الركوع، ه هنا المقصود بمشي كان ال يستطيع البه الركوع لكن لما كان الساجد على األرض 

  .أعلم

أمروا بقول وفعل يدل على اإلخبات والشكر هللا تعالى على نعمة النصر، فالفعل بأن وعلى كل حال فإنهم 
قوله  ك، وهيخطاياناألتنا وأمرنا وحاجتنا أن تحط عنا حطة، يعني مس: اويدخلوا راكعين، والقول أن يقول

، نصحنا لهم معذرةإن :  قالوامعذرةيعني الذين نصحوا  ]سورة األعراف) 164([ }واْ معِذرةً ِإلَى ربكُمقَالُ{ :تعالى
  .قولوا حطة أي مسألتنا أن تحط عنا خطاياناهنا و
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: وا به فقالواحرفوا القول الذي أمر و-وا بهاالتي أمر لهيئةعكس ا- على أستاههم دخلوالكنهم حرفوا الفعل ف

  .، واهللا أعلم حطة قول، بدالً منة حنطة في شعر، أوةحبة في شعر

 عليهم، اهللا حرم ما والتزام السبت بحفظ وصيناهم :أي ]سورة النساء) 154([ }وقُلْنَا لَهم الَ تَعدواْ ِفي السبِت{

 وتحيلوا وعصوا فخالفوا شديداً: أي ]سورة النساء) 154([ }َأخَذْنَا ِمنْهم ميثَاقًا غَِليظًاو{ لهم مشروعا دام ما

واَسَألْهم عِن الْقَريِة { :قوله عند األعراف سورة في مبسوط هو كما -عز وجل-ما حرم اهللا  ارتكاب على
  .اآليات ]سورة األعراف) 163([ }الَِّتي كَانَتْ حاِضرةَ الْبحِر

 بوضع صيد األسماكعلى   في العملاالحتيالمنهم وقع فيوم السبت   فيرم عليهم العملكان يحمعلوم أنهم 
  . واهللا المستعان،األحديوم في يوم الجمعة وأخذها في  الشباك

 حق وقَوِلِهم قُلُوبنَا غُلْفٌ بْل طَبع اللّه علَيها فَِبما نَقِْضِهم ميثَاقَهم وكُفِْرِهم بآياِت اللِّه وقَتِْلِهم اَألنِْبياء ِبغَيِر{

وقَوِلِهم ِإنَّا قَتَلْنَا الْمِسيح ِعيسى  *وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتَانًا عِظيما* ِبكُفِْرِهم فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً
 وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَِكن شُبه لَهم وِإن الَِّذين اخْتَلَفُواْ ِفيِه لَِفي شَك منْه ما لَهم ِبِه ابن مريم رسوَل اللِّه

اعِعلٍْم ِإالَّ اتِّب ِقينًا ِمني ا قَتَلُوهمو ا* الظَّنِكيما حِزيزع اللّه كَانِه وِإلَي اللّه هفَعل رِل الِْكتَاِب ِإالَّ * بَأه نِإن مو
ْؤِمنَنا لَيشَِهيد ِهملَيع كُونِة يامالِْقي مويِتِه ووَل مسورة النساء) 159-155([ }ِبِه قَب[.   

 المواثيق نقضهم وهو الهدى عن وإبعادهم وطردهم لعنتهم أوجب مما ارتكبوها التي الذنوب من وهذه

 أيدي على شاهدوها التي والمعجزات وبراهينه حججه أي اهللا بآيات وكفرهم عليهم خذتُأ التي والعهود

  .-السالم عليهم- األنبياء

اآلية  }فَِبما نَقِْضِهم ميثَاقَهم وكُفِْرِهم بآياِت اللِّه وقَتِْلِهم اَألنِْبياء ِبغَيِر حق وقَوِلِهم قُلُوبنَا غُلْفٌ{ :في قوله
   أين جواب هذا الكالم؟]ورة النساءس) 155([

 ،نقضهم ميثاقهم لعناهم  فبما:متعلقة بمحذوف أي} فَِبما نَقِْضِهم{:  قوله فيإن الباء: من أهل العلم من يقول
وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم { نبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلفوكفرهم بآيات اهللا وقتلهم األ يعني فبما نقضهم ميثاقهم

يعني بسبب هذه  ، لعناهم-إلى آخر ما ذكر اهللا من مخازيهم- ]سورة النساء) 156([ } مريم بهتَانًا عِظيماعلَى
  .-تبارك وتعالى- عليهم لعن اهللا األفعال وقع

 }ِهمفََأخَذَتْهم الصاِعقَةُ ِبظُلِْم{ نه متعلق بما قبله، أي أنه تفسير لما سبق في اآلية السابقةإ :يقول وبعضهم

 في االعتداءمن   ما حصل منهماتخاذ العجل وكذلكوهو  فسره بما بعده ما هذا الظلم؟و ..]سورة النساء) 153([
احتماالً ليس وهذا تحتمله اآلية ، فهذا تفسير لهذا الظلم، السبت،ونقض الميثاق وكفرهم بآيات اهللا وما أشبه ذلك

 رد هذا -رحمه اهللا-بن جرير الطبري ا أن كبير المفسرين  مع،كالكسائيبالقوي ولكن ذكره بعض أئمة اللغة 
 ذكر فيها قتلهم األنبياء وذكر بهتانهم -عز وجل- ألن اهللا ؛واستبعده نظراً لما ورد في ثنايا هذه اآليات القول

بن مريم ا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى  عنه ما ينزه-عليه الصالة والسالم-لمريم وقولهم على عيسى 
صلى - ألن الصاعقة كانت في زمن موسى ؛هذه األمور وقعت بعد الصاعقةإلى آخر ما ذكر، ول اهللا رسو

ما قالوا كان هذا بعده بمدة  -صلى اهللا عليه وسلم-  عيسى ورميهم لمريم بالبهتان وقولهم عن-اهللا عليه وسلم
هذا اإليراد، ولكنهم يقولون أخذ الصاعقة، ومن يقول بهذا القول ال يخفى عليه مثل طويلة فليس هو سبب 
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السبت ونقض الميثاق وما أشبه ذلك مما  في االعتداء أن الصاعقة أخذتهم بظلمهم وذكر -عز وجل-ذكر اهللا 
 ،ثم ذكر الباقي على سبيل االستطراد في ذكر صفاتهم السيئة -صلى اهللا عليه وسلم-وقع في زمن موسى 

  .مواهللا تعالى أعل،  اآليةهتحتملوهذا احتمال 

فَِبما نَقِْضِهم ميثَاقَهم وكُفِْرِهم بآياِت اللِّه { إن الجزاء أنه حرم عليهم طيبات أحلت لهم هكذا: بعضهم يقولو
سورة ) 160([ }حرمنَا علَيِهم طَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهم{ :قالثم  إلى آخر ما ذكر ]سورة النساء) 155([ }وقَتِْلِهم اَألنِْبياء

، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم - ذكرإلى آخر ما-ما وقع منهم من نقض الميثاق  يعني بسبب ]لنساءا
إلى آخر ما -فبما نقضهم ميثاقهم : وبعضهم يقول، هم ميثاقهم طبع اهللا على قلوبهمفبما نقض: وبعضهم يقول

) 155([ }يها ِبكُفِْرِهم فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالًبْل طَبع اللّه علَ{ :بقولهحيث ختم اآلية  ال يؤمنون إال قليالً -ذكر

ن المراد أن هذا هو الجزاء الذي إو }فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً{: في قولهالفاء مقحمة إن : يقولون ف]سورة النساء
  . التي ذكرهارتبه على هذا أفعالهم السيئة

 عاقبهم بما -عز وجل- أي أن اهللا ،م وثوقاً بفهم المخاطبالعرب تحذف مثل هذا في الكالفوعلى كل حال 

عاقبهم به من ألوان العقوبات من لعن وختم على قلوبهم وما أشبه ذلك بسبب هذه الجرائم العظام، فيذهب 
كل ذلك  وثنايا هذه اآليات وفي غيرها التي ذكرها في -عز وجل-مثل هذا إلى عقوبة اهللا في ذهن السامع 

  .واهللا تعالى أعلم، مونل ولكن الناس أنفسهم يظئاًظلم الناس شي فاهللا ال ي-ل جاللهج-منه  عدٌل

  .به وسلم، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصح
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )39(تفسير سورة النساء 

 

  السبت  بن عثمانخالد/ الشيخ

 

  . الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 لكثـرة  وذلـك  ]سـورة النـساء   ) 155([ }اء ِبغَيِر حق  وقَتِْلِهم اَألنِْبي { :قوله:  تعالى -رحمه اهللا -قال المفسر   

  .-السالم عليهم- األنبياء من غفيرا جما قتلوا فإنهم اهللا، أنبياء على واجترائهم إجرامهم

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

إنمـا  " بغير حـق  " هذا القيد وأمثاله     ]سورة النساء ) 155([ }ِبغَيِر حق  ءياوقَتِْلِهم اَألنْبِ {: -تبارك وتعالى - يقولف
 ال يكون بحق    -عليهم الصالة والسالم  -ن قتل األنبياء     وإال فإ  يضاح الواقع فذلك من الصفات الكاشفة     إلجرى  

  .بحال من األحوال

آياِت اللِّه ويقْتُلُون النَِّبيين ِبغَيِر حـقٍّ ويقْتُلُـون         ِإن الَِّذين يكْفُرون بِ   { :قوله تعالى  ك ه في القرآن  اؤفهذا ونظر 
هذا كله ذكر فيـه  وما شابه ذلك  ]سورة آل عمران) 21([ }الِِّذين يْأمرون ِبالِْقسِط ِمن النَّاِس فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليمٍ    

 وإنما تكون مقيدة إذا كان ذلك       ،الكاشفة وليست مقيدة  لبيان الحال الواقع فيها من الصفات       " حقبغير  "القيد  هذا  
  .يقع بحٍق وبغير حق

، ]سورة المؤمنون ) 117([ }ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخَر لَا برهان لَه ِبهِ         { :ومن األمثلة على ما ذكرنا قوله تعالى      
إن مثل هـذا لـه مفهـوم        : يمكن أن نقول   هل    يعني ؟ له فيه برهان   اًمن دون اهللا إله    يدعو أحد    فهل يمكن أن  

،  إذا قتلوا النبيين بحق فال إشـكال        من اآلية السابقة أنهم     مفهوم المخالفة  : قال اًأحدأن  لو  مخالفة معتبرة، يعني    
  فهل هذا القول معتبر؟

ـ  ، فهذه اآليات هي   له به برهان  خر  آيدعو مع اهللا إلهاً     أحد   أبداً ال أحد يقتل النبيين بحق وال         تبـارك  -ه  كقول
من الصفات الكاشفة   هذه القيود هي    كل  والمقصود أن    ]سورة األنعام ) 38([ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيهِ   { :-وتعالى

األصـل فـي     وإن كان    التي تكشف وتوضح حقيقة األمر وجليته ال أنها تزيد قيداً يخرج الصور األخرى            أي  
  هـذه   اشـتري ب    أريـد أن   : فلو قلت مـثالً    األوصاف زادت القيود،   بمعنى أنه كلما زادت      ،دةالصفات أنها مقي

 يجمع بـين    : للمتقدمين ثم قلت   : ثم قلت  من المأثور :  ثم قلت   في التفسير  : ثم قلت  ،عربياً :ثم قلت الدراهم كتاباً   
هذه األوصاف التي ذكرتها هـي أوصـاف مقيـدة          بن جرير، ف  ال :تقولإال أن   ما بقي   ، ف اآلثار وبين توجيهها  

ال  ]سـورة النـساء   ) 155([ }وقَتِْلِهم اَألنِْبياء ِبغَيِر حـق    { : قوله تعالى   القيد في  كتب التفسير كلها، لكن   ت  أخرج
  .األنبياء بحق تقتل يخرج طوائف
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 والـسدي،  وعكرمة، جبير، بن وسعيد ومجاهد عباس، ابن قال ]سورة النساء ) 155([ }وقَوِلِهم قُلُوبنَا غُلْفٌ  {

 اآليـة  }وقَالُوا قُلُوبنَا ِفي َأِكنٍَّة مما تَدعونَا ِإلَيهِ      { :المشركين كقول وهذا،  غطاء في أي: واحد وغير ،وقتادة

  . ]سورة فصلت) 5([

 قاله بعض المفسرين من أن المراد أنها أوعية للعلم أو غالف للعلـم   وما سبق الكالم عليه في سورة البقرة هذا
: وإنما المقصود أنهم يقولـون فيه بعد، لكن هذا المعنى نحن مستغنون عنه،  في تأتينا به،  هذا الذ إلى  فال تحتاج   

  .ول بينها وبين االنتفاع ألن عليها ما يغلفها فيح؛ أنها ال تعي:لوبنا غلف أيق

 ما تعي ال قلوبهم بأن إليهاعتذروا   كأنهم ]سورة النساء ) 155([ }بْل طَبع اللّه علَيها ِبكُفِْرِهم    {: تعالى اهللا قال

 فـي  هذا مثل على الكالم تقدم وقد،  بكفرهم عليها مطبوع يه بل اهللا قالف أكنة، وفي غلف في ألنها يقول؛

  .البقرة سورة

  .اإليمان وقلة والطغيان الكفر على قلوبهم ردتم: أي ]سورة النساء) 155([ }فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً{

وذلك  قليالً إيماناً فال يؤمنون إال: األول: هذا يحتمل معنيين ]سورة النـساء ) 155([ }نُون ِإالَّ قَِليالً فَالَ يْؤمِ {: قوله
 ويكفرون ببعض، فمثل هؤالء كفرهم بـبعض األنبيـاء       -عليهم الصالة والسالم  -أنهم يؤمنون ببعض األنبياء     

 وما أشبه ذلك هذا يفسد عليهم إيمانهم،        هو عدوهم  -عليه الصالة والسالم  -ن جبريل   إ: وببعض الكتب وقولهم  
  .فيكون إيمانهم بهذا االعتبار قليالً

 ومـن   -رضي اهللا تعالى عنـه    -ال يؤمن منهم إال القليل كعبد اهللا بن سالم           المعنى   نوأن يك : االحتمال الثاني 
  .آمن من اليهود

ال يدخل فيه منهم إال الواحد بعـد        فاليهود من أقل الطوائف دخوالً  في اإلسالم على مدى التاريخ            معلوم أن   و
الطوائف رجوعاً إلى أهل السنة هم الرافضة فال يرجع منهم إال الواحد بعد الواحد، وذلك               الواحد، كما أن أقل     

 الغل والحسد والحقد الذي يرضعونه مع حليب أمهـاتهم مـن الـصغر    ، ولغلبةلوجوه من الشبه بين الطائفتين   
  . ف األخرىئلطوااً ل خالفه المثابةفلذلك كانوا بهذ

ال يحصل منهم إال القليل مـن       أي   هو األول    -واهللا تعالى أعلم  -المعنيين في اآلية    أقرب   لعلعلى كل حال    و
  .اإليمان

يعبـرون  حيـث  يراد به العدم، وهذا معروف في كالم العرب وفي أشـعارهم    ووأحياناً يأتي مثل هذا التعبير      
 بهـا الكـراث،      يعني ال يوجد   ،اثمررت بأرض قليل بها الكر    : الكقول من ق  بالقلة ويقصدون العدم المحض     

  .  التعبيرسمع في أشعارهم مثل هذاوهكذا 

   عبـاس  ابـن  عن طلحة أبي بن علي قال ]سورة النساء ) 156([ }وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتَانًا عِظيما     {

 وغير إسحاق بن ومحمد وجويِبر، السدي، قاللك  وكذ" بالزنا ارموه أنهم يعني ":-مارضي اهللا تعالى عنه   -

  .ذلك من بولدها حملت وقد زانية فجعلوها بالعظائم وابنها رموها أنهم اآلية من ظاهر وهو، واحد

 :-رحمهـا اهللا  - لمريم ذلك أنهم قالوا     ،لفداحتهالكذب الواضح الذي يبهت سامعه      البهتان هو االفتراء العظيم و    

 من أيـن    ،تهموها بالزنا أي ا  ]سورة مريم ) 28([ }خْتَ هارون ما كَان َأبوِك امرَأ سوٍء وما كَانَتْ ُأمِك بِغيا          يا أُ {
  فاحشة بعنى ي ]سورة مريم) 27([ }لَقَد ِجْئِت شَيًئا فَِريا{: قالوا لهاحيث  ، بالولدجئت
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 لعـائن  عليهمف ،اليهود خبر من وكان حائض وهي: ضهمبع زاد ،ذلك من بولدها حملت وقد زانية فجعلوها

  .المتتابعة إلى يوم القيامة اهللا

 هذا لنفسه يدعي الذي هذا أي ]سورة النساء ) 157([ }وقَوِلِهم ِإنَّا قَتَلْنَا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسوَل اللّهِ        {

يا َأيها الَِّذي نُزَل علَيِه الذِّكْر ِإنَّك     { :المشركين كقول ،واالستهزاء التهكم باب من منهم وهذا،  قتلناه المنصب
نُونجسورة الحجر) 6([ }لَم[.  

، "بن مريم رسـول اهللا    ا قتلنا المسيح عيسى     اإن":  في قولهم  "رسول اهللا ": التهكم هنا باعتبار أن من جملة قولهم      
يا َأيهـا   { : كما في قوله تعالى عن المشركين      ،ب التهكم  من با  ا هنا لكن قالوه ال يؤمنون أنه رسول     وذلك أنهم   

     نُونجلَم ِإنَّك ِه الذِّكْرلَيَل عصـلى  -هم ال يؤمنون أنه نزل عليه الذكر يعني النبي       ف ]سورة الحجر ) 6([ }الَِّذي نُز
) 157([ }رسوَل اللّـهِ  {: هقولأن  ئاً آخر وهو    اآلية تحتمل شي   أيضاً   لكن،  وإنما من باب التهكم    -اهللا عليه وسلم  

ال شك  و ]سورة الحجر ) 6([ }ِإنَّا قَتَلْنَا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم     {:  هو  فقط ، وقولهم من كالم اهللا   وه] سورة النساء 
ـ  على مريم بهتاناً عظيماً هو من البجاحة والظلم وهذا كلـه  قولهمكذلك  و،في غاية البجاحة هذا  ولهمقأن   د ولَّ
 بهـذه  االنحرافوهكذا تنشأ الطوائف ويقع ،  فعبدوا المسيح مقابل ذلك ردود أفعال قوية جداً نصارى في ال عند

رضي اهللا  - الحسين   حصل لما تكلم من تكلم من العلماء وغيرهم في يزيد بن معاوية وقتلِ             كما   ،الطريقة غالباً 
 وهـذه   يزيدؤلهون  صاروا ي في المقابل   جاءت طائفة ف  ه   ولعن هالشناعة على يزيد والوقيعة في    إضافة إلى    -عنه
إنـسان جيـد ال   أنـه    و ءبري فهؤالء لم يقولوا بتبرئته وأنه إنسان        في العراق، ة  الطائفة اليزيدية الموجود  هي  

 من طرف إلـى طـرف   قلتنتعبدوه من دون اهللا، وهكذا كثير من النفوس وألهوه أن يقال فيه هذا بل   يستحق  

  .نفي ردود أفعالها، واهللا المستعا

 مـريم  بـن ا عيـسى  اهللا بعث لما أنه -وعقابه وغضبه وسخطه اهللا لعائن عليهم- اليهود خبر من وكان

 األكمـه  بها يبرئ كان التي الباهرات والمعجزات النبوة من  تعالى اهللا آتاه ما على حسدوه والهدى بالبينات

 بإذن طيرانه يشاهد طائرا فيكون فيه ينفخ ثم طائرا الطين من ويصور اهللا، بإذن الموتى ويحيي واألبرص

 كـذبوه  هـذا  ومـع  يديه، على وأجراها بها اهللا أكرمه التي المعجزات من ذلك غير إلى -عز وجل - اهللا،

 بل بلدة، في يساكنهم ال -عليه السالم - عيسى اهللا نبي جعل حتى أمكنهم، ما بكل أذاه في وسعوا وخالفوه،

     الزمـان  ذلـك  فـي  دمشق ملك إلى سعوا حتى ذلك يقنعهم لم ثم -السالم عليهما- وأمه هو السياحة يكثر

 رجالً المقدس ببيت أن إليه وأنهوا -اليونان ملته ألهل يقال وكان الكواكب، عبدة من مشركًا رجالً وكان-

 يحتـاط  أن بالقـدس  نائبه إلى وكتب هذا من الملك فغضب. رعاياه الملك على ويفسد ويضلهم الناس يفتن

 امتثـل  الكتاب وصل فلما ،الناس على أذاه ويكف رأسه، على الشوك ويضع يصلبه وأن المذكور هذا ىعل

 وهـو  -عليه السالم - عيسى فيه الذي المنزل إلى اليهود من وطائفة هو وذهب ذلك، المقدس بيت متَولِّي

 العصر بعد الجمعة ومي ذلك كان، و نفرا عشر سبعة: قيل، و عشر ثالثة أو عشر اثنا أصحابه من جماعة في

 قـال  علـيهم  خروجـه  أو عليـه  دخولهم من محالة ال وأنه بهم أحس فلما،  هنالك فحصروه السبت، ليلة

 ذلك، عن استصغره فكأنه منهم، شاب لذلك فانتَدب الجنة؟ في رفيقي وهو شبهي عليه يلْقَى أيكم: ألصحابه

 حتـى  عيـسى  شبه عليه اُهللا وألقى،  هو أنت: فقال،  لشابا ذلك إال ينْتَدب ال ذلك وكل وثالثة ثانية فأعادها
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 الـسماء  إلى فعفر النوم من ِسنةٌ -السالم عليه– عيسى وأخذت البيت سقف من روزنَة وفُتحت هو، كأنه

 ]سورة آل عمران  ) 55([اآلية   }ِإذْ قَاَل اللّه يا ِعيسى ِإنِّي متَوفِّيك وراِفعك ِإلَي        { :تعالى اهللا قال كما كذلك، وهو

 الليـل  في فأخذوه -عليه السالم - عيسى أنه ظنوا الشاب ذلك أولئك رأى فلما النفر أولئك خرج فعر فلما

 لهـم  وسـلم  بـذلك،  وتبجحوا صلبه في سعوا أنهم اليهود أظهرو رأسه، على الشوك ووضعوا وصلبوه،

 رفعـه،  شاهدوا فإنهم المسيح مع لبيتا في كان من عدا ما عقلهم وقلة لجهلهم ذلك النصارى من طوائف

 جلـست  مـريم  أن ذكروا حتى مريم ابن المسيح هو المصلوب أن اليهود ظن كما ظنوا فإنهم الباقون وأما

 ذلك في له لما عباده؛ اهللا امتحان من كله وهذا،  أعلم واهللا خاطبها، إنه: ويقال وبكت، المصلوب ذلك تحت

  .البالغة الحكمة من

 المؤيـد  الكـريم  رسـوله  علـى  أنزله الذي العظيم القرآن في وأظهره وبينه وجاله األمر اهللا أوضح وقد

 علـى  المطلـع  العالمين، ورب القائلين أصدق وهو- تعالى فقال الواضحات والدالئل والبينات بالمعجزات

 كـان  لو نيك لم وما يكون، وما كان بما العالم واألرض، واتاالسم في السر يعلم الذي والضمائر، السرائر

  .إياه فظنوه شبهه رأوا: أي ]سورة النساء) 157([ }وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَِكن شُبه لَهم{ :-يكون كيف

 بن كثيـر   اكما قال الحافظ    فهي يمكن أن تكون     لة في المعنى    محتم ]سورة النساء ) 157([ } لَهم شُبهولَِكن  { جملة

 إياه، ويمكن أن يكون أنهم ما كـانوا يعرفـون شخـصه    نوهظ شبهه ف ارأو أنهم   -هو المشهور  و -رحمه اهللا -
 المسيح ولم يروه قبل،      شخص ؛ ألنهم ال يعرفون   هذا هو المسيح   وهم غير متأكدين أن   وا وقتلوا من قتلوا     ءفجا

الـذي  ل  ههم غير متأكدينتلوا واحداً منهم و   فق ان معه في الدار   من ك جميع   على   هويحتمل أن يكون ألقي شبه    
  عـز – كمـا قـال اهللا       ، الذين معه  ارىصعلى الن  االشتباه حتى وقع  بهذا االعتبار    أو غيره، و   قتل هو المسيح  

) 157([ }وِإن الَِّذين اخْتَلَفُواْ ِفيِه لَِفي شَك منْه ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإالَّ اتِّباع الظَّن وما قَتَلُـوه يِقينًـا              { :-وجل

جميع مـن   إن الشبه ألقي على: يقولأعني  -رحمه اهللا-هذا القول يقول به أبو جعفر بن جرير      و ]ة النساء سور
 مـن   حتى على من كان معه، لكـن هـذا ال يخلـو   اًبقي األمر ملتبس أنه المسيح و اًتل من قتل ظن   في الدار فقُ  

ه وقـع   فالحاصل أن،هم سيشاهدون رفعهفإذا كانوا معه في الدار فإن -عليه الصالة والسالم -ألنه رفع   إشكال؛  
 مـن فـي     دعرفوا عد وا لقتله   ء الذين جا  أنالروايات  ي بعض   ورد ف حيث  لهم التباس لنقص واحد من العدد،       

نـون أنـه    ظ ي اً وهم  فهم قتلوا واحد   ،وا وجدوا أن العدد قد نقص واحداً      ء على الجميع فلما جا    هالدار فألقي الشب  
ـ ، وعلى كل حال     قد نقص العدد الذي قد عرفوه     والسيما  عليهم   اً فبقي األمر ملتبس   ،هو  هـذه  مـن يـصح   مل

  .اهللا أعلمف، من بني إسرائيلة  وإنما هي متلقا-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا  شيءالروايات 

عليـه  -المسيح  ذلك الذي ألقي عليه الشبه فرفعوما بقي معه إال خرجوا قد أصحاب المسيح ويحتمل أن يكون  
 المسيح، فبقي أصحاب المسيح الذين خرجـوا قتلنا :  فخرج اليهود يقولون،ليه الشبه  وقتل الذي ألقي ع    -السالم

 فلما صلب الشخص الذي يشبه المسيح       ، حقيقة تلقُ فهم ال يدرون هل      ،وذلك أن المسيح فُِقد   في لبس أيضاً    أوالً  
  .أنه هو ظنوا

هذا وعرفوا  ما  شاهدوا و يح ألنهم حكموا بحسب ما      أصحاب المس  إن ذلك ال يقدح في    : بعض أهل العلم يقول   و
 فهـذه   ،هعلى اليهود الذين قتلوه وتسببوا في قتل      يبقى   مووالل ، بهذا االعتبار  نمعذورومبلغهم من العلم فهم     هو  
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التبس على اليهـود وعلـى      به ثم   االمشهور أنه ألقي شبهه على واحد من أصح        لكن   تحتملها هذه الجملة   معاٍن
وِإن الَّـِذين اخْتَلَفُـواْ   { : قال-عز وجل-اهللا  ف وعلى كل حال،الذي قتل هو المسيحأن ارى طوائف من النص 

    الظَّن اعِعلٍْم ِإالَّ اتِّب م ِبِه ِمنا لَهم نْهم أيضاً فـي  -عز وجل-كما قال اهللا  ]سورة النساء) 157([ }ِفيِه لَِفي شَك 
فهم  ]سورة الشورى ) 14([ }ِذين ُأوِرثُوا الِْكتَاب ِمن بعِدِهم لَِفي شَك منْه مِريبٍ        وِإن الَّ { :طوائف من أهل الكتاب   

إذا أردت أن ولـذلك  وعقيدة الصلب ة التثليث يد وأعظم عقيدة من عقائد النصارى هي عق،ال ثقة لهم باعتقادهم  
مـا جـاء بـه     مبراهين الحقبيان إلى  انتقل ثمكسر عقيدتهم من خالل هذين األمرين      بدأ ب ار النصارى ف  ظتنا

بـل  ليس لهم بذلك علم محقق راسخ        و الصلب والتثليث عقيدة  عندهم   فهؤالء   -صلى اهللا عليه وسلم   - الرسول
وِإن الَّـِذين   {ما تنطوي عليه القلوب أنهم فـي شـك          حقائق ما في النفوس و     الذي يعلم    -عز وجل -ذكر اهللا   

، وهذا من أنفع مـا      هذا يدل على أن عقائدهم هشَّة      و ]سورة الشورى ) 14([ }م لَِفي شَك  اب ِمن بعِدهِ  ُأوِرثُوا الِْكتَ 
 لو تأملوا في مثل هذا النصوص لعرفوا كيف يدخلون من أبواب واسعة على هؤالء                وذلك أنهم  يكون للمسلمين 

 تمدنـسا ة النصارى من   فعقيد عار في جبين البشرية كما قال أهل العلم،          عد عقيدتهم وصمة  المنحرفين الذين تُ  
شة لـو   هعقيدة  وهذه   بالبشر،    حلَّ -تعالى وتقدس – أي أن اهللا     وت،سبالنا هوت حلَّ العوا أن ال  اد حيث   البشر

أأنا ر  و لرأيتهم مساكين، جد من يناظرهم بصورة جيدة وصحيحة       وراً فهالني مـا  يت بعض من يناظرهم مصو
 كانـت   ، وقد  تأتي على وجوه الحضور أثناء المناظرة      اريماك ال ت يناظرهم رجل بطالقة فكان     حيث كان  رأيت

 جداً ويتكلم بسرعة وبقوة وبدون أن يحمـل         اً في الكتاب المقدس، فكان المناظر طليق      الرياضياتالمناظرة في   

اإلعـدادي،   الطالب فـي  هاهذه يعرف: يقولو يذكر األرقام والحسابات الخاطئة في الكتاب المقدس         كان و اًورق
وقلوبهم إلى الـذي    ت أبصارهم   شدتراهم قد ان  ههم دون أن يشعروا     وعلى وج ا وهي تنتقل    ريماالكت  وإذا رأي 

 القـضية  سوية لهم، لكن لألسف نجد أن  ال عقائد، فالمقصود أنهمفي غاية التعجب والدهشة   يتحدث، فصورهم   

 المـسلمين عـن     من صاح الشيطان صيحته فتضعضعت األقدام وتراجع من تراجع       حيث   انقلبت وانعكست    قد
 -نـسأل اهللا العافيـة  -تون ويتساقطون يتهافوا  ء وبد ،هجهم ووالئهم وبرائهم وموقفهم من عدوهم     اومنعقيدتهم  

ـ          وعن هشاشة في االعتقاد      وانكشف األمر   ىفي القناعات وفي التربية وفي صحة التصورات وفي الثبات عل
ـ ر من الدجاجلـة دجال صغيصاح هذا لما  وأهل حق وأهل إسالم   مع أنهم   المبادئ   تبـارك  -عـداء اهللا  ن أ م
 ، فتخرج كنوزهـا أخرجي كنوزكِ : يمر على الخربة ويقول لها    أوه  الدجال األكبر ور  ظهر   فكيف إذا    -وتعالى

ويمر على الناس فيتبعونه فتنبت أرضهم وتدر السماء وترجع          ،ويمر على الناس ال يؤمنون به فيبقون ممحلين       
قحـط واألذى   ال والذين ال يؤمنون به يحصل لهـم         ،اًفر ما كانت لبن   ور وأ إليهم سارحتهم وهي ممتدة الخواص    

تهشم  من تراجع و    من المسلمين وتراجع    من تضعضع  تضعضع لصيحة دجال صغير     إذا كان ؟ و  والفقر والشدة
ظهرت باليا وخبايا ومصائب ما كنا نتوقع أن نعيش حتـى   وزلت كثير من األقدام   ومن تهشم وسقط من سقط      

  . والسالمةنسأل اهللا العافية، ؟مسيح الدجالالبإذا فتنوا  هو الحال فنسمعها فكي

 .صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالميناللهم 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٤٠(تفسير سورة النساء 

  السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

 

  .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نب،الحمد هللا رب العالمين

لٍْم ِإالَّ  الَِّذين اخْتَلَفُواْ ِفيِه لَِفي شَك منْه ما لَهم ِبِه ِمن ِعوِإن{ :قال ولهذا: - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
الظَّن اعلَّمه ومن اليهود من قتله ادعى من بذلك يعني ]سورة النساء) ١٥٧([ }اتِّبالنصارى جهال من إليه س 

 وما: أي ]سورة النساء) ١٥٧([ }ِقينًاوما قَتَلُوه ي{ :قال ولهذا وسعر وضالل وحيرة ذلك من شك في كلهم

  .متوهمين شاكين بل هو أنه متيقنين قتلوه

  :الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعدالرحيم، بسم اهللا الرحمن 

نا باألمس الوجوه التي تحتمله ذكر ]سورة النساء) ١٥٧([ }وِإن الَِّذين اخْتَلَفُواْ ِفيِه لَِفي شَك منْه{ : تعالىفقوله
 -عليه الصالة والسالم-التبس األمر على أصحاب المسيح :  أيألقي الشبه على الجميع ومنها أنه ،اآلية

عليه - على الذي معه فرفع عيسى ه أو أنهم خرجوا من عنده وألقي الشب،والتبس أيضاً على اليهود القتلة
إن كانوا  واحداً اًشخصا افتقدوا  حقيقة ما جرى، أو أن أولئك لموبقية أصحابه لم يعلموا -الصالة والسالم

أنه ألقي ، وأقرب ذلك  أو غير ذلك من االحتماالت،الدار فالتبس األمر حينما ألقي الشبه ة من فيدعرفوا ِع
هم دوة من وجد ِعيكونوا متيقنين من قتله ربما ألنه ولم وقتلهم  ف-هذا هو المشهورو- الشبه على واحد منهم

وِإن الَِّذين اخْتَلَفُواْ ِفيِه لَِفي شَك منْه { :-عز وجل-اهللا  ولهذا قال، اهللا تعالى أعلم واحد، واكان قد نقص منه
  . األمرمن هذاهم غير متيقنين أنيعني  ]سورة النساء) ١٥٧([ }ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم

عليه الصالة -الذي قتلوه على غير يقين منهم أنه عيسى تلوا هم ق المعنى أنن إ: يقول-رحمه اهللا-وابن جرير 
ن أول األمر حينما م عندهمموجود  أي أن الشك ،قتلوا رجالً وهم يشكون أنه المسيحأي أنهم  -والسالم

  .أو غيره هل هو عيسى عمدوا إلى قتله

موافق   وهذا، بل شاكين متوهمينين أنه هووما قتلوه متيقن: أي ]سورة النساء) ١٥٧([ }وما قَتَلُوه يِقينًا{ :قوله
  .ذلكمن لم يتحققوا أي أنهم  ،-رحمه اهللا-لقول ابن جرير تمام الموافقة 

وهذا  صفة لمصدر محذوف، ويحتمل أن يكون ، وما قتلوه قتالً يقيناً:أييحتمل أن يكون حاالً  }يِقينًا{: وقوله
  .-هللا عليه وسلمصلى ا-عيسى المسيح الضمير يرجع إلى  أنبناء على 

: تقولكما  ،محصوا هذا الظن تمحيصاً كافياً يعني أنهم لم يإلى الظناً جعار أن يكونأيضاً يحتمل كما أنه 

ى من تفريقها أولائر األول أحسن ألن توحيد مرجع الضم وبحثاً، وعلى كل حال ف المسألة دراسةهقتلت هذ
   .اهللا تعالى أعلمو -عليه الصالة والسالم- سىألن الكالم كله عن عي؛  أصالًكما أنه هو المتبادر
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}ِه وِإلَي اللّه هفَعل رابِزيزع اللّه الذ من يضام وال جنابه، يرام ال الجناب منيع أي ]سورة النساء) ١٥٨([ }كَان 

 الدامغة حجةوال البالغة الحكمة وله ،يخلقها التي األمور من ويقضيه يقدره ما جميع في: أي }حِكيما{ ببابه

  .القديم واألمر العظيم والسلطان

 إلى عيسى يرفع أن اهللا أراد لما: قال -ما عنه تعالىرضي اهللا- عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى 

 في عين من عليهم فخرج يعني- الحواريين من رجالً عشر اثنا البيت وفي أصحابه على خرج السماء،

 أيكم: قال ثم : قال،بي آمن أن بعد مرة عشرة اثنتي بي يكفر نم منكم إن: فقال -ماء يقطر ورأسه البيت

 أعاد ثم. اجلس: له فقال سناً أحدثهم من شاب فقام درجتي؟ في معي ويكون مكاني فيقتل شبهي عليه يلْقَى

 عليه فألقي. ذاك هو أنت: فقال، أنا: فقال الشاب فقام عليهم أعاد ثم ،اجلس: فقال الشاب، ذلك فقام عليهم

 الشبه فأخذوا اليهود من الطلب وجاء: قال، السماء إلى البيت في روزنَة من عيسى ورفع عيسى بهشَ

 كان :فرقة فقالت فرق، ثالث وافترقوا، به آمن أن بعد مرة، عشرة اثنتي بعضهم به كفرف صلبوه ثم فقتلوه

 رفعه ثم شاء، ما اهللا ابن فينا نكا: فرقة وقالت اليعقوبية، وهؤالء، السماء إلى صعد ثم شاء ما فينا اهللا

 وهؤالء، إليه اهللا رفعه ثم شاء، ما ورسوله اهللا عبد فينا كان: فرقة وقالت، النسطورية وهؤالء، إليه اهللا

صلى - محمدا اهللا بعث حتى طامساً اإلسالم يزل فلم فقتلوها، المسلمة على الكافرتان فتظاهرت المسلمون،
  .-اهللا عليه وسلم

 غير هذكر وكذا، بنحوه معاوية أبي عن كُريب أبي عن النسائي ورواه عباس، ابن إلى صحيح إسناد وهذا

  .الجنة؟ في رفيقي وهو مكاني فيقتَل شبهي عليه يلقى أيكم: لهم قال أنه السلف من واحد

  ولذلك ال، ينقل ويروي عن بني إسرائيل-رضي اهللا عنه-ال يقال من جهة الرأي لكن ابن عباس مثل هذا 

  .يجزم برفع هذا

صلى اهللا عليه - اًحتى بعث اهللا محمدفلم يزل اإلسالم طامساً " :-مارضي اهللا عنه-ابن عباس وقول 
 طَّاِئفَةٌ من بِني ِإسراِئيَل وكَفَرت طَّاِئفَةٌ فََأيدنَا الَِّذين َآمنُوا فََآمنَت{ :-تبارك وتعالى-يقصد أن قوله  "-وسلم

 وقد سبق الكالم -صلى اهللا عليه وسلم-ي ببعث محمد أ ]سورة الصف) ١٤([ }م فََأصبحوا ظَاِهِرينعلَى عدوِه

 بل -عليه الصالة والسالم-أنه لم يعرف للنصارى من أهل التوحيد ظهور بعد عيسى و المسألة هعلى هذ
بالعواقب ويكون هذا هو رةالعب، و-صلى اهللا عليه وسلم-عث محمد كانوا في غاية االستضعاف إلى أن ب 

  .الظهور

     وكالم الحافظ ابن القيم ،ن المقصود من ينتسبون إلى المسيح حتى لو كانوا على التثليثإ:  قالهم منومن

صلى - من جهة اإليمان بعيسى  من حقٍّعبةٌ بالمسيح وش كان النصارى لهم لون اتصاٍلا أنه لم-رحمه اهللا-
 يعني من ينتسبون إلى ،ليهود بالتأييد وكان لهم مثل هذا النصر على اليهودفهم أولى من ا -اهللا عليه وسلم

ومن معه الذين كانوا على  ألن الذين ظهروا على اليهود هم قسطنطين ؛عيسى وإن كانوا على اإلشراك
  .ل دولة النصارىب ِقمستضعفين من أي ظهور بل كانوا التثليث ولم يكن ألهل التوحيد

سورة ) ١٥٩([ }ن من َأهِل الِْكتَاِب ِإالَّ لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل موِتِه ويوم الِْقيامِة يكُون علَيِهم شَِهيداوِإ{ :تعالى وقوله
وِإن من َأهِل الِْكتَاِب ِإالَّ لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل { -مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس جرير ابن روى ]النساء
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  عباس ابن عني العوف وقال -عليه السالم- بن مريما عيسى موت قبل :قال ]سورة النساء) ١٥٩([ }ِهموِت

سورة ) ١٥٩([ }ِإالَّ لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل موِتِه{ :قوله في مالك أبو وقال، ذلك مثل -مارضي اهللا تعالى عنه-
من أهل الكتاب ال يبقى أحد  -عليه السالم-بن مريم ا وقبل موت عيسى عيسى نزول عند ذلك: قال ]النساء

  . إال آمن به

إال ليؤمنن به قبل موته،  ما من أهل الكتابويعني } وِإن من َأهِل الِْكتَاِب{: ، فقولهوهذا هو الظاهر المتبادر
: قالمن نظر إلى أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ، ثم من الثقيلةليست مخففة و هنا نافية "نإ"وذلك أن 

 وهذا أيضاً ،بعيسى وقد آمن من أهل الكتاب إالما من أحد يموت أي ، ييرجع إلى الكتاب }موِتِه{ في إنه
 ، يؤمن وهو يتردى: فقال؟يت إن سقط من سطحأأر:  حتى قيل له-رضي اهللا عنهما– مروي عن ابن عباس

  .يؤمن وهو يتشحط:  قال؟ن ضربت عنقهإيت أفقيل أر

، لكن كما ذكرنا في القاعدة السابقة أن توحيد  أيضاًقل عنه ما يخالفه ونُ،هذا  ابن عباسنه نُقل عالحاصل أنو
عليه الصالة -عود إلى عيسى يالضمائر من  كل ما سبق:  ولذلك يقالمرجع الضمائر أولى من تفرقيها

قَبَل {:  وقوله،عيسىبأي  ]سورة النساء) ١٥٩([ }وِإن من َأهِل الِْكتَاِب ِإالَّ لَيْؤِمنَن ِبِه{ : فقوله تعالى-والسالم
صلى اهللا -عيسى : أي ]سورة النساء) ١٥٧([ }ولَِكن شُبه{:  أي قبل موت عيسى، وقوله تعالى قبل ذلك}موِتِه

  . سائر الضمائر، واهللا تعالى أعلم وهكذا-عليه وسلم

 القيامة يوم قبل الزمان آخر في ماءالس من األرض إلى مريم بنا عيسى نزول في الواردة األحاديث ذكر

  :له شريك ال وحده اهللا عبادة إلى يدعو وأنه

عليه  مريم بنا عيسى نزول ":بالقبول المتلقى صحيحه من األنبياء ذكر كتاب في -رحمه اهللا- البخاري قال
: -سلمصلى اهللا عليه و- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه– هريرة أبي عنثم روى  "السالم

 ويضع الخنزير، ويقتل الصليب، فيكسر ،عدالً حكَما مريم ابن فيكم ينزل أن لَيوشكَن بيده نفسي والذي((

 أبو يقول ثم ))فيها وما الدنيا من  لهمخيراً السجدة تكون حتى أحد، يقبله ال حتى المال ويفيض الجزية،

 } ِإالَّ لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل موِتِه ويوم الِْقيامِة يكُون علَيِهم شَِهيداوِإن من َأهِل الِْكتَاِب{ :شئتم إن واءاقر: هريرة

  .بن مريماموت عيسى :  أي}قَبَل موِتِه{ :وقوله )١(مسلم رواه وكذا ]سورة النساء) ١٥٩([

  :-رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن أخرى طريق

 الروحاء بفَج عيسى لَيِهلَّن((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن هريرة أبي عن أحمد اإلمامروى 

  .)٢( مسلمرواه وكذا ))اًجميع ليثنينهما أو العمرة أو بالحج

 كيلو ٧٥ حيث تبعد عنها حوالي إلى المدينة مكة والمدينة وهي أقربمنطقة معروفة على طريق  ءالروحا

  .امتر

                                     
باب  -لم في كتاب اإليمان ومس) ١٢٧٢ص  / ٣ج ) (٣٢٦٤ (-عليهما السالم -بن مريم   اباب نزول عيسى     -أخرجه البخاري في كتاب األنبياء     - 1

 ).١٣٥ص  / ١ج ) (١٥٥ (-صلى اهللا عليه وسلم- بشريعة نبينا محمد بن مريم حاكماًانزول عيسى 

 ).٩١٥ص  / ٢ج ) (١٢٥٢ ( وهديه-صلى اهللا عليه و سلم-باب إهالل النبي  -أخرجه مسلم في كتاب الحج  - 2
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 ينزل((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال - اهللا تعالى عنهرضي- هريرة أبي عن أحمدوروى 

 ويضع يقبل، ال حتى المال ويعطي الصالة له وتجمع الصليب، ويمحو الخنزير، فيقتل مريم ابن عيسى

وِإن من َأهِل الِْكتَاِب ِإالَّ { :هريرة أبو وتال: قال ))يجمعهما أو يعتمر أو منها فيحج الروحاء وينزل الخراج،
: قال -رضي اهللا تعالى عنه– هريرة أبا أن حنظلة فزعم ]سورة النساء) ١٥٩([ اآلية }لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل موِتِه

 أبو قاله شيء أو -صلى اهللا عليه وسلم- النبي حديث كله هذا أدري فال عيسى، موت قبل به يؤمن

  .)٣(حاتم أبي ناب رواه وكذا، هريرة

أنه من  أو  هريرة اتصل بالحديثي كالم أب، أي هل هذا منيعني هذه الجملة األخيرة هل هي من المدرج
لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل { : لقوله تعالىتفسير نبوي هذا الكالم هل وبعبارة أخرى ؟-صلى اهللا عليه وسلم-كالم النبي 

  ؟-عليه السالم- أي قبل موت عيسى }موِتِه
 ألن تفسير القرآن ؛هذه األحاديث تفسر به اآليةهذا من التفسير النبوي فمثل  حتى لو لم يمكن  أنهالحاصل

صلى اهللا - بمعنى أن النبي ،ظاهر  لكن وجههالسنة كما ذكرنا في بعض المناسبات منه ما يدخله االجتهادب
ه بيمكن أن تفسر  فمثل هذا عده تكلف وال ب لآلية ولكن التفسير فيه يلوح وليس في فيهلم يتعرض -عليه وسلم

  . ال يقطع بهاألحياناآلية وإن كان في بعض 

:  أعني قولهرواية األخرى التي جاءت بعدهل تفسيراً لهذا يكون ،يفيض المال نهوما ورد في هذا الحديث من أ

وبعضهم  ،فيههد الناس لزال يقبل المال لقرب الساعة : بعضهم يقول حيث إن ))ويعطي المال حتى ال يقبل((
الذي لكن وزهدهم فهم ليسوا بحاجة إلى المال،   الناس بالعبادة وصالحهملالشتغاال يقبل المال نظراً : يقول
  .، واهللا أعلم يعني ال يقبل احد الصدقة أو الزكاة،ض فال يقبله أحديفيأنه   كما جاء في الرواية السابقةيظهر

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- يرةهر أبا أن البخاريروى : أخرى طريق
 وأخرجه أحمد اإلمام رواه وهكذا ))منكم؟ وإمامكم مريم ابن المسيح فيكم نزل إذابكم  كيف((: -وسلم

   .)٤(مسلم

 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن أحمد اإلمامروى : أخرى طريق

 يكن لم ألنه مريم؛ ابن بعيسى الناس أولى وإني واحد، ودينهم شتى أمهاتهم ،ِلعالت إخوة األنبياء(( :قال

  .))والبياض الحمرة إلى مربوع رجل، فاعرفوه رأيتموه فإذا نازل وإنه ،وبينه بينينبي 

 وصف النبي هوكما أن هذا ، لقصير، وهذا أكمل األوصاف يعني متوسط ال بالطويل وال با))مربوع((: قوله
  .ن العيوبهما مبائن والقصر البائن كالالطول ال ف-صلى اهللا عليه وسلم-

 ويضع الخنزير، ويقتل الصليب، فيدق بلَل، يصبه لم وإن يقطر رأسه كأن ممصران، ثوبان عليهو((

 زمانه في اهللا ويهلك اإلسالم، إال كلها الملل زمانه في اهللا هلكوي اإلسالم، إلى الناس ويدعو الجزية،

 مع والذئاب البقر، مع والنّمار اإلبل، مع األسود ترتع حتى األرض على األمنة تقع ثم الدجال، المسيح

                                     
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: نؤوطشعيب األروقال ) ٢٩٠ص  / ٢ج ) (٧٨٩٠( مسند أحمد - 3

باب  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٢٧٢ص  / ٣ج ) (٣٢٦٥ (-عليهما السالم-بن مريم اباب نزول عيسى  - أخرجه البخاري في كتاب األنبياء - 4
  ).١٣٥ص  / ١ج ) (١٥٥ (-صلى اهللا عليه وسلم-بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد انزول عيسى 
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 وكذا )٥())المسلمون عليه ويصلي يتَوفى ثم سنة، أربعين فيمكث تضرهم، ال بالحيات الصبيان ويلعب الغنم،

  .داود أبو رواه

صلى اهللا - اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة يأب عن صحيحه في مسلم روى :حديث آخر
  .))بدابق أو باألعماق الروم ينزل حتى الساعة تقوم ال((: قال -عليه وسلم

  . حلب منن موضعان بالشام قريبانهذا

 وبين بيننا خلوا: الروم تقال تصافّوا فإذا يومئذ، األرض أهل خيار من المدينة من جيش إليهم فيخرج((

  .))نقاتلهم منا وابس الذين

 والرواية المشهورة بالضم كما ))سبوا منا(( فتحوجاءت بال ))سبوا منا((الرواية هنا جاءت بضم السين والباء 
هؤالء ناس من الروم وذلك أن خلوا بيننا وبين إخواننا، : قالوا، فهم بعض الروايات األخرى ذلك يفسر

التخلية بينهم خلوا بيننا وبينهم نقاتلهم فيمتنع المسلمون من : قولونموا فالروم يموا إلى المسلمين وأسلضان
  . فهذه هي الرواية المشهورة))ال نخلي بينكم وبين إخواننا((:  ويقولونباعتبار أنهم أولى بهم

 قاماالنتأي أنهم تمكنوا من الظفر بالروم فسبوا منهم سبايا فهم يريدون  ))وا منابالذين س((رواية الفتح على و

  .منهم

يمكن أن يكون هؤالء قد سبوا ثم : يقولف يجمع بين هذا وهذا -رحمه اهللا-وبعض أهل العلم مثل النووي 
س؛ هذا قد ال يخلو من إشكاللكن ندهم،  هجموا على الكفار واستطاعوا أن يأخذوا بعض ما ع، أي أنهمواب

وبناء  ))وا منابس(( أو ))وا منابالذين س((ن تكون  فهي إما أقال كلمة واحدة -صلى اهللا عليه وسلم-ألن البني 
هذا كله قرآن جاء بهذا : ة حتى نقول من القراءات القرآني، فهذه ليستعلمأعليه فهي إما هذه وإما هذه واهللا 

، وعلى كل حال فرواية  وإنما هذا من باب االختالف في ضبط الرواية،وهذا، وهذا له معنى وهذا له معنى
  . واية األكثر وهي األشهر، واهللا أعلم بالصوابالضم هي ر

 وبين بينكم نخلي ال واهللا ال: المسلمون فيقول .نقاتلهم منا سبوا الذين وبين بيننا خلوا: الروم تقال((

 الثلث ويفتح ،اهللا عند الشهداء أفضل ثلثه ويقْتَُل أبدا، عليهم اهللا يتوب ال ثلث فينهزم فيقاتلونهم، ،إخواننا

  .))قسطنطينية فيفتتحون أبداً يفتنون ال

ن إ: وهكذا نقول  إلى يوم القيامة، من أن الجهاد ماٍض-صلى اهللا عليه وسلم-د لما صح عن النبي هذا مؤي
  شرائع اإلسالم، علىالقضاءلن يستطيعوا ف اجتمع من بأقطارها حتى لو إلى يوم القيامة ء ماٍضاالوالء والبر

 هؤالء ال صككص على عقبيه من ين يتهافت وينهم منيتهافت منالذين  لكن هؤالء ،ةاإلسالم قد جاوز القنطرف
بائهم يجاهدون في سبيل اهللا آمحفوظ وسيأتي أقوام هم في أصالب فهو دين اهللا  أما ،إال أنفسهمضرون ي

  . اهللا المستعان والمنحرف إال نفسه،ضر ه وال يءه ويعادون أعداءأعداء اهللا ويوالون أوليا

                                     
وصححه بتمامه شعيب ) ٤٠٦ص  / ٢ج ) (٩٢٥٩(أحمد و) ٢٠١ص  / ٤ج ) (٤٣٢٦ (باب خروج الدجال -بو داود في كتاب المالحم  أ أخرجه- 5

) ٣٢٥٩ (]سورة مريم) ١٦([ }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها{ : قوله تعالىباب - كتاب األنبياء -في صحيح البخاري  األرنؤوط وأصله

 ).١٢٧٠ص  / ٣ج (
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 في خلفكم قد المسيح إن: الشيطان فيهم صاح إذْ بالزيتون، سيوفهم علَّقوا قد الغنائم يقسمون هم بينماف((

  .))أهليكم

ذكر أن الجيش  -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي يالحظ أنه ورد في هذا الحديث أنهم يفتحون القسطنطينية، 
 وهذا الفتح ال ،ت محمد الفاتح كما هو معروف والقسطنطينية فتحت في وق، له مغفورةيالذي يفتح القسطنطين

، في آخر الزمان إن هذا  ثم،بأغصان الزيتون ألن هؤالء يعلقون سيوفهممراد هنا؛ شك أنه ليس هو الفتح ال
المقصود في هو الفتح ذلك   لذلك ليسيسمعون الصائح بأن المسيح الدجال قد خرج،ثم في الحديث أنهم 

 مرة أخرى تفتحسا فتحت ثم بعد ذلك تبدلت األحوال وتركوا شرائع اإلسالم، وهأن معنى ذلك و،الحديث قطعاً
  .اهللا تعالى أعلمرى مثالً، ويستولي عليها في ذلك الحين النصاعندما 

 للجيش الذي يفتح القسطنطينية هي بشارة -صلى اهللا عليه وسلم–تبقى مسألة هي هل البشارة من النبي و
   للجيش الذي يفتحها آخر الزمان؟بشارةي أم هلجيش الذي فتحها أوالً ل

أرسلوا لها  ف-كما هو معروف– فتح القسطنطينية وقت مبكرحاولوا من  -معنهتعالى رضي اهللا -الصحابة 
بن معاوية ثم بقيادة يزيد أول جيش غزى القسطنطينية  وكان -رضي اهللا عنه-الجيوش في عهد معاوية 

فهمون أن هذا  فهل كانوا ي،يرجون تحصيل هذه المزيةوكلهم لفاتح  الجيوش بعد ذلك إلى عهد محمد اتتتابع
  .  أعلم تعالىاهللا؟ ن قد حازوا ذلك الشرفن من حصل لهم ذلك يكونوفي آخر الزمان أو أ

 في خلفكم قد المسيح إن: الشيطان فيهم صاح إذْ بالزيتون سيوفهم علَّقوا قد الغنائم يقسمون هم فبينما((

 أقيمت إذ الصفوف، يسوون للقتال يعدون هم فبينما خرج، الشام واءجا فإذا ،باطل وذلك ،فيخرجون ،أهليكم

 حتى النذاب تركه فلو الماء في الملح يذوب كما ذاب اهللا عدو رآه فإذا فأمهم مريم بنا عيسى فينزل الصالة

  .)٦())حربته في دمه فيريهم بيده اهللا يقتله ولكن ،يهلك

أن نفهم من هذا أن شرائع اإلسالم لن تزال وأن الجهاد سيستمر إلى أن يقاتل آخرهم على كل حال نستطيع 
من هذه األمة ظاهرين على الحق ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم حتى يقاتل فال تزال طائفة  ،الدجال

من  قيةلباأما  و)٧(في األحاديث الصحيحة -صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي  ذلك كما ثبتل،خرهم الدجاآ
  .العافية اهللا نسألهم أهل لذلك، يتبعون الدجال و فإنهم المخذولين

  .العالمين رب هللا والحمد أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى

                                     
 ).٢٢٢١ص  / ٤ج ) (٢٨٩٧ (بن مريماباب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى  -أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة  - 6

 / ٣ج ) (٣٤٤٢ (ق القمر آية فأراهم انشقا-صلى اهللا عليه وسلم- باب سؤال المشركين أن يريهم النبي -انظر صحيح البخاري في كتاب المناقب  - 7

 ))ائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم مـن خـالفهم  طال تزال ((: -صلى اهللا عليه وسلم-باب قوله    -ومسلم في كتاب اإلمارة     ) ١٣٣١ص  

  ).١٥٢٤ص  / ٣ج ) (١٠٣٧(
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٤١(تفسير سورة النساء 

  السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

  :-عليه السالم-بن مريم اعيسى  نزول  في تتمة ذكر األحاديث الواردة في- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنهما-روى مسلم عن عبد اهللا بن عمر 

  .)١()) يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله:لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر((

ال تقوم الساعة ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-وله عن أبي هريرة 
ودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر ه اليئاليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبسلمون حتى يقاتل الم

  .)٢())فإنه من شجر اليهود  إال الغرقد،قتلهاخلفي فتعال ف هذا يهودي ،عبد اهللاا  يا مسلم ي:والشجر

  .  بالحديثه هاهنا لشبه-رضي اهللا تعالى عنه-نواس بن سمعان الولنذكر حديث 

كر رسول اهللا ذ : قال-رضي اهللا تعالى عنه- س بن سمعانافي صحيحه عن النوجاج روى مسلم بن الح
في  ذلك عرف إليه رحنا فلما النخل، طائفة في ظنناه حتى ورفَّع فيه فخفَّض غداة ذات الدجالصلى اهللا 

 في ظنناه حتى ورفَّعت فيه فخفَّضت غداة الدجال ذكرت اهللا، رسول يا: اقلن ))شأنكم؟ ما((: فقال ،وجوهنا

 ولست يخْرج وإن دونكم، حجيجه فأنا فيكم وأنا يخرج إن عليكم، نيأخْوف الدجال غير((: فقال ،النخل طائفة

          أشبهه كأني طافية عينه قَطط شاب إنه ،مسلم كل على خليفتي واهللا نفسه، حجيج ؤفامر فيكم

 الشام بين خَلَّة  منخارج إنه الكهف، سورة فواتح عليه فليقرأ منكم أدركه من ،قَطَن بن العزى بعبد

: قال األرض؟ في لَبثَتَهفما  اهللا، رسول يا: قلنا ))فاثبتوا اهللا عباد يا ،شماالً وعاٍث يمينًا ٍثافع والعراق

  .)٣())كأيامكم أيامه وسائر جمعة،ك ويوم كشهر، ويوم كسنة، يوم ،يوماً أربعين((

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللايم، حبسم اهللا الرحمن الر

صلى -أنه   يكون المراد يحتمل أن"نناه في طائفة النخلظ حتى ض فيه ورفَّعفخفَّ": -رضي اهللا عنه– فقوله
ع أي عظم فتنته  ورفَّ، السيئةالرديئةأوصافه  وذكر ض فيه أي حقر شأنه وذكر أنه أعور،خفَّ -اهللا عليه وسلم

حينما خطبهم  -صلى اهللا عليه وسلم- صوتهكون المراد بخفض ورفع أي في ي ويحتمل أن، هامنوخوف 
 -عليه الصالة والسالم- أن يسمعهم، فحذرهم فخفض صوته ليستريح ورفعه من أجل ذرهم،وذكرهم وح

  . أنه في طائفة النخل فيهم حتى ظنواقد بلغ غايتهتحذيراً 

                                     
باب  -ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ) ١٣١٦ص  / ٣ج ) (٣٣٩٨ ( اإلسالمباب عالمات النبوة في -أخرجه البخاري في كتاب المناقب  - 1

 ).٢٢٣٨ص  / ٤ج ) (٢٩٢١(ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء 

باب ال تقوم  - في كتاب الفتن وأشراط الساعة ومسلم) ١٠٧٠ص  / ٣ج ) (٢٧٦٨ ( باب قتال اليهود -أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  - 2
 ).٢٢٣٩ص  / ٤ج ) (٢٩٢٢ (الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء

 .سيأتي تخريجه عند تمامه - 3
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إلى  ))...بن قطنه بعبد العزى هينه طافية كأني أشبإنه شاب قطط ع((: -صلى اهللا عليه وسلم-قول ي
من ناحية يخرج  يعني ))شماالً وعاٍث يمينًا ٍثافع والعراق الشام بين خَلَّة  منخارج إنه((: يقول ثم.. آخره

ال يمر على أحد إال دعاهم إلى عبادة  فةذي يسلكه يمنة ويسرلا  والعراق ويعيث فساداً في طريقهبين الشام
  . إنه هو ربهم: يقول لهمفي نهاية األمرحيث  -عز وجل- غير اهللا

، يقول عاسيب النحليكنها تتبعه إ أن تخرج كنوز الخربة حتى  كما في األحاديثيحصل على يدهومما 
هذا فتنة عظيمة جداً تحصل  كلك من األمور، و وما إلى ذل، فتنبتي أمطري فتمطر، ولألرض أنبت:للسماء

   .واهللا المستعان منهم، للناس فيتبعه كثير

 رسول يا: قلنا ))قدره له اقدروا ،ال((: قال يوم؟ صالة فيه أتكفينا كسنة الذي اليوم فذلك اهللا، رسول يا: قلنا

 به فيؤمنون فيدعوهم ومق على فيأتي الريح، استدبرته كالغيث(( :قال األرض؟ في إسراعه وما اهللا،

 وأسبغه ذُري كانت ما أطول سارحتُهم عليهم فتروح فتنبت، واألرض ،فتمطر السماء فيأمر له، ويستجيبون

  .))خواصر وأمده ضروعا،

ترجع إليهم في آخر النهار وهي بهذه الحالة من  يعني أغنامهم والمواشي ))سارحتُهم عليهم فتروح((: قوله
  .تالءبوا فتنة لهم االمتالء

  . أي أسنمة، فالذرى هي أعالي األشياء))رىأطول ما كانت ذُ((: وقوله

 من شيء بأيديهم ليس ممحلين فيصبحون عنهم، فينصرف قوله، عليه فيردون فيدعوهم، القوم يأتي ثم((

  . ))النحل كيعاسيب كنوزها فتتبعه كنوزك أخرجي: لها فيقول بالخَِربة ويمر. أموالهم

ن اليعسوب في األصل هو ذكر النحل  النحل مع أاتيعني كجماع ))النحل كيعاسيب كنوزها عهفتتب(( :قوله
  .  واهللا أعلم،النحل لما كانت تتبع اليعاسيب قيل لها ذلكن إ :يقولون - اهللامرحمه-لكن العلماء 

  .))الغرض رميةَ جزلتين فيقطعه بالسيف، فيضربه شبابا، ممتلًئا رجال يدعو ثم((

ليس قتالً و ،مقدار رمية يتباعد ما بين هاتين القطعتينأي بينهما مسافة كرمية الغرض،  قطعتين يقطعهيعني 
  . مرة أخرىا ويرونه يحي هذه القطع وإنما تتباين هذا التباين العظيم ومع ذلك تجتمع،تبقى فيه أوصاله متصلة

 -عليه السالم- مريم ابن المسيح هللا بعث إذ كذلك هو فبينما ويضحك وجهه ويتهلل فيقْبُل يدعوه ثم((

  .))مهرودتَيِن بين دمشق شرقي البيضاء المنارة عند فينزل

 بزعفران ونحو أي ثياب مصبوغة بورٍس ثمالثياب التي يلبسها بها يمكن أن يكون  ))مهرودتَيِن بين((: قوله
  .ذلك

  .))كاللؤلؤ جمان منه تَحدر رفعه وإذا قَطَر، رأسه طأطأ إذا ملَكين أجنحة على كفيه واضعا((

، وقد سبق في الحديث اآلخر في هيئة الجمان هي حبات كبيرة تصنع من الفضة على هيئة اللؤلؤ الكبار
   .كأنه قد تبلل رأسه وأصابه الماء من غير أن يمس الماءأنه  -عليه الصالة والسالم-عيسى 

  .))فهطَر ينتهي حيث ينتهي سهونَفَ ،مات إال سهنَفَ ريح يجد لكافر يحلوال ((

  .بصره ينتهي حيث ينتهي -عليه الصالة والسالم-عيسى  سونفَيعني 

  .))فيقتله لُد بباب يدركه حتى فيطليه((
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  . باب بلدة صغيرة قريبة من بيت المقدس فهو معروف،دباب لُ

 في بدرجاتهم حدثهموي وجوههم عن فيمسح منه اهللا عصمهم قد قوما -عليه السالم- عيسى يأتي ثم((

 بقتالهم، ألحد يداِن ال لي عباداً أخرجت قد إني عيسى إلى -عز وجل- اهللا أوحى إذ كذلك هو فبينما الجنة،

 بحيرة على أولهم فيمر ينْسلون، حدب كل من وهم ومأجوج يأجوج اهللا ويبعث، الطور إلى عبادي فحرز

  .))ماء مرة بهذه كان لقد: ونفيقول آخرهم ويمر فيها، ما فيشربون طَبرية

 ال، فهؤالء ن هؤالء هم أهل الصين مثالً؛ ألن أهل الصين ليسوا بهذه المثابةإيمكن أن يقال ال بهذه الصفة 
أي  األرض منهم تماماً حتى ال يوجد فيها موضع قدم إال قد امتأل من زهمهم ئتمتلحيث يدان ألحد بقتالهم 

  .حتى تنتنمن أجسادهم الزيوت التي تخرج  والدسومةمن 

نهم إ يوقد عليها سبع سنين أو نحو هذا من كثرتها، فال يقال أبداً  حيثالسهام التي يرمون فيهاهي والنشاب 
في  -بالنشاب والسهام-هذا يدل على أن الناس يتحركون بالوسائل القديمة ويتعاطونها إذا كان أهل الصين، و
، هذا نوع من الكهانة فبعد ثالثين سنة أو نحو هذاذا سيكون ه بأن ايتكلمون ال حاجة للناس أفآخر الزمان 
ت ذهبربما مثالً  قبل مائة سنةهذا الحديث ا وءالذين قر وإن -عليه الصالة والسالم-ل نبوته ئوهذا من دال

في نواحي مشتتون واليهود مثالً بهذه الصفة  كيف يقاتل المسلمون اليهود ، ومنهاأذهانهم مذاهب شتى
  ؟األرض

يبدو  فلسطين اآلن فييوجدون هؤالء اليهود الذين  ف-عليه الصالة والسالم-ل نبوته ئهذا من دالوالجواب أن 
يتوسعوا في دولتهم ولن لوقت الذي يقاتلهم فيه المسلمون  أنهم سيبقون إلى ا النبوة من دالئل أن-واهللا أعلم-

 يعني نهر )٤())نتم شرقي النهر وهم غربيهأ((: ديث، وقد جاء في الحمن الفرات إلى النيلكما يحلمون كثيراً 
 قي نفس الحدود إلى ذلك الوقت، وليس معنى هذا أن المسلمين ال سيبقون -واهللا أعلم- األردن، فهم فيما يبدو

هذا هو الواجب  بل ، إطالقاً وقهرهم ودحرهم وقتالهم من أجل إخراجهمنعويستطيطالبون بأن يبذلوا كل ما ي
  . ص حتى يأتي المخلِّنبقى على ما نحن فيهبحجة أن ه قاعد عنوال يجوز الت

 اليوم ألحدكم دينار مائة من خيرا ألحدهم الثور رأس يكون حتى وأصحابه عيسى اهللا نبي ويحصر((

  .))رقابهم في النَّغَفَ عليهم اهللا فيرسل وأصحابه عيسى اهللا نبي فيرغب

  .  يقتلون بهذه الطريقة، فهمكون في آناف الغنم واإلبلتدود  النَّغَفَ

 في يجدون فال األرض إلى وأصحابه عيسى اهللا نبي يهبط ثم ،واحدة نفس كموت فَرسى فيصبحون((

 طيرا اهللا فيرسل اهللا إلى وأصحابه عيسى اهللا نبي فيرغب ،ونَتْنُهم زهمهم مأله إال شبر موضع األرض

  .))هللا شاء حيث فتطرحهم فتحملهم البخْت، كأعناق

  . إبل خرسانية طويلة األعناق وهي المقصود بالبخت نوع من اإلبل

  .))كالزلَفَة يتركها حتى األرض فيغسل وبر وال مدر بيت منه يكُن ال مطرا اهللا يرسل ثم((

                                     
 ).٤٦٥٦(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ) ٤٢٢ص  / ٧ج (أخرجه ابن سعد في الطبقات  - 4
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 ،بعض أهل العلم يفسر ذلك بالروضة، وي كالمرآةأ ،في غاية النصاعة والنقاء تكون  األرضبمعنى أن
بمصانع  المقصود وكالصفحة أو كمصانع المياه،: تنبت بأثر هذا المطر وبسببه، وبعضهم يقولبمعنى أنها 

يضعون في أسفلها وفي جوانبها ما يمنع من تسرب الماء حيث الحفرة الكبيرة المياه ما كانوا يصنعونه قديماً ك
نع طريق مكة فليس مصا:  في كتب الفقه مثالًإذا وجدتَ ف، فتجتمع فيها المياه-سمنتاأل: أو قلكالجص –

بعض في  موجودةزالت  ال وهي مجامع للمياه، وإنما هي ما ذكرت من سياراتالمصانع الحديد والمقصود 
فريقيا بهذه المثابة، وقد أرأيتها في وقد  في طريق مكة،  أيضاً هناوموجودةالمناطق إلى اآلن في أفريقيا، 

إذا جاء وقت الجفاف أثناء ف ،بالمياهحتى تمتلئ المطر ء أثناء  من خاللها المايوجد فيها مداخل يجتمعو ،تغطى
 في الماء الذييكون واألرض في كأنها خزانات  و منهاه الناسيستخرجاً فيها موجوديكون الماء فإن السنة 
  . في غاية الصفاءاظاهره

 بقَحِفها، يستظلونو الرمانة من صابةالع تأكل فيومئذ ،بركتك وردي ثَمرك أخرجي: لألرض يقال ثم((

 من ذِخالفَ لتكفىغنم ال من واللقحة، الناس من الفئام لتكفي اإلبل من اللَّقْحة إن حتى الرسل في اهللا ويبارك

  .))الناس

ه المقصود بالرسل والجماعات من الناس، كفي يفيها لبن حيث يكون لتي ولدت حديثاً اوالمقصود باللقحة هي 
  . اللبن

دونها أن القبيلة هو معروف  الالتقسيمهم دون القبيلة؛ فذ ِخ الفَ"من الناس ذِخة من الغنم لتكفي الفَواللقح" :قوله
   .هم األقرب إلى اإلنسانوذ، ِخالبطن ثم بعد ذلك الفَ

 ويبقى مسلم، وكل مؤمن كل روح فتقبض آباطهم تحت فتأخذهم طيبة، ريحا اهللا بعث إذ ،كذلك هم فبينما((

  .)٥())الساعة تقوم فعليهم الحمر، تهارج فيها هارجونيتَ الناس شرار

  .، واهللا المستعانل منهم الحياء والدين والخلق فهم يجامعون في الطرقات عالنيةترحقد يعني مثل هؤالء 

حتَّى { :األنبياء سورة في تعالى قوله عند أحمد طريق من اًأيض وسنذكره السنن وأهل أحمد اإلمام ورواه
  .]سورة األنبياء) ٩٦([ اآلية }ا فُِتحتْ يْأجوج ومْأجوجِإذَ

 حجارة من بيضاء األموي للجامع منارة وسبعمائة وأربعين إحدى سنة في عصاراأل هذه في بنيت وقد

 اهللا لعائن عليهم- النصارى صنيع إلى المنسوب الحريق بسبب هدمت التي المنارة عن ِعوضا منحوتة

 عليها ينزل التي هي أنها الظنون وقويت أموالهم، ن معمارتها أكثر وكان -القيامة يوم إلى المتتابعة

  . كما ورد في هذا الحديث-عليه السالم- مريم بنا عيسى المسيح

 سمعت: قال الثقفي مسعود بن عروة بن عاصم بن يعقوبعن  اًَأيض صحيحه في مسلمروى : آخر حديث

 إن: تقول به تُحدث الذي الحديث هذا ما: فقال رجل وجاءه -ام عنهرضي اهللا تعالى- عمرو بن اهللا عبد

 أحدث أال هممتُ لقد، -نحوها كلمة أو اهللا، إال إله ال أو-! اهللا؟ سبحان: فقال وكذا؟ كذا إلى تقوم الساعة

  .أبداً شيئاً أحداً

                                     
 ).٢٢٥٠ص  / ٤ج ) (٢٩٣٧ (باب ذكر الدجال وصفته وما معه -ه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة أخرج - 5
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 اًسمعوه يذكر مدد وإنما  على وجهه-رضي اهللا تعالى عنه- و هؤالء ما فهموا كالم عبد اهللا بن عمر أنيعني
  .ت قيام الساعةقمعينة فظنوا أنه يحدد و

صلى - اهللا رسول قال: قال ثم، ويكون ويكون البيت، قيحر: عظيما أمرا قليل بعد سترون إنكم :قلت إنما
 أو شهرا أربعين أو يوما أربعين أدري ال- أربعين فيمكث أمتي في الدجال يخرج((: -اهللا عليه وسلم

 سبع الناس يمكث ثم فيهلكه، فيطلبه مسعود بن عروة كأنه مريم بنا عيسى تعالى اهللا فيبعث -عاما ينأربع

 في أحد األرض وجه على يبقى فال الشام قبل من باردة ريحا اهللا يرسل ثم عداوة، اثنين بين ليس سنين

 حتى عليه لَدخَلَتْه جبل بدكَ في دخل أحدكم أن لو حتى قبضته، إال -إيمان أو- خير من ذرة مثقال قلبه

 الطير خفَّة في الناس شرار فيبقى((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول من سمعتها: قال ))تَقْبضه

: فيقولون تستجيبون؟ أال: فيقول الشيطان لهم فيتمثل منكرا، ينكرون وال معروفاً يعرفون ال السباع وأحالم

 يسمعه فال الصور في ينفخ ثم ،عيشهم حسن رزقهم، دار ذلك في وهم ان،األوث بعبادة فيأمرهم تأمرنا؟ فما

  .))ِليتًا ورفع ِليتًا أصغى إال أحد

شدة  وهذا كناية عن ، ينصت ويذعن والمعنى أنهالليت هو صفحة العنق، ))ِليتًا ورفع ِليتًا أصغى(( :قوله
  .ءصغااإل

 - قال أو- اهللا يرسل ثم ،الناس ويصعقُ يصعقُفَ: قال إبله، حوض يلُوط رجل يسمعه من وأول((: قال 

 فإذا أخرى فيه ينْفُخ ثم الناس، أجساد منه فتنبت -الشاك نُعمان- الظل -قال أو- الطَّل كأنه مطرا اهللا ينزل

 ]ة الصافاتسور) ٢٤([ }وِقفُوهم ِإنَّهم مسُئولُون{ ربكم إلى هلموا الناس، أيها يا: يقال ثم ،ينظرون قيام هم

 فذلك :قال ))وتسعين وتسعة تسعمائة ألف كل من: فيقال كم؟ من: فيقال ،النار بعثَ أخرجوا: يقال ثم((: قال
  .)٦())]سورة القلم) ٤٢([ }يوم يكْشَفُ عن ساٍق{ وذلك ]سورة المزمل) ١٧([} يجعُل الِْولْدان ِشيبا{ يوم

  :-عليه السالم- عيسى صفة

 رجٌل، فاعرفوه رأيتموه فإذا((: -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن آدم بن الرحمن عبد حديث يف تقدم قد

  . )٧())بلل يصبه لم وإن يقطر رأسه كأن ممصران، ثوبان عليه والبياض، الحمرة إلى مربوع

 ورأسه، وهنا وصفه بأنه -عليه الصالة والسالم-فة شعر عيسى الحديث يفسر الجملة السابقة في صهذا 
فيمكن أن يجمع بين  ، أنه يميل إلى السمرةألحاديث جاء في وصفه وفي بعض ا،مربوع إلى الحمرة والبياض

  .-عز وجل-العلم عند اهللا ، فينفي الجمع بين هذين الوصف قوياً قد ال يكونلكن العلماء بوجه ذكره هذا وهذا 

 بين دمشق، شرقي البيضاء منارةال عند فينزل(( :-رضي اهللا تعالى عنه– سمعان بن النواس حديث وفي

ودتيرهر رفعه وإذا قطر، رأسه طأطأ إذا ملكين، أجنحة على كفيه واضعاً نمان مثل منه تحدمال اللؤلؤ، ج   

  

                                     
باب في خروج الدجال ومكثه في األرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير واإليمان وبقاء  -أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة  - 6

 ).٢٢٥٨ص  / ٤ج ) (٢٩٤٠ (في الصور وبعث من في القبورشرار الناس وعبادتهم األوثان والنفخ 

وصـححه شـعيب    ) ٤٠٦ص   / ٢ج  ) (٩٢٥٩(وأحمد  )  ٢٠١ص   / ٤ج  ) (٤٣٢٦ (باب خروج الدجال   -أخرجه أبو داود في كتاب المالحم        - 7
 .األرنؤوط
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  .)٨())طَرفُه يينته حيث ينتهي ونَفَسه ،مات إال سهنفَ ريح يجد لكافر يحل

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قال -هرضي اهللا تعالى عن- هريرة أبي عن ومسلم البخاري وروى
  .))الرأس ُلِجر مضطرب(( :قال حسبته رجل فإذا ،فَنَعتَه: قال ...))موسى لقيت بي أسري ليلة((: -وسلم

: بعضهمكما قال  ضرب من الرجال معنىأنه ضرب من الرجال، وحديث جابر في مسلم في الفتن وفي 

   .بالممتلئ يعني ليس بالنحيل وال ،للحممتوسط ا:  وبعضهم يقول،يعني خفيف اللحم

  .))شنوءة رجال من كأنهالرأس  ُلِجر مضطرب((

كما لول الرأس يعني مسرح الرأس ِجمعنى رس بماء أو غيره ح الرأسر.  

   ديماس من خرجه كأن أحمر، ربعة((: فقال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فنعته ))عيسى ولقيت((: قال 

  .)٩(الحديث ))به ولده أشبه وأنا إبراهيم ورأيت -امالحم يعني-

:  يقاليمكن أن كما بريمكن أن يفسر بالسالديماس  ))ة أحمر كأنه خرج من ديماسعبر(( : عن عيسىيقول

ذلك سخن فيه الماء وما أشبه الذي يام المعروف الذي هو محل االستحمام قديماً  الحمام، أي خرج من حمكأنه
  .بيناً في بشرته تأثيراً  منه فإنه يؤثر خرج اإلنسانإذاحتى 

  بينها؛ شمساً من شدة صفاء لونه ونقاء بشرته، وهذه المعاني ال منافاة كأنه لم ير: في وصفهوبعضهم يقول

  .من خرج من حمام فإن ذلك يزيل درنه ويزيد في نقاء بشرتهولم ير شمساً ومن من خرج من سرب ألن 

صلى اهللا - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر ابن عن مجاهد حديث من البخاري وروى
 فآدم موسى وأما الصدر، عريض جعد فأحمر عيسى فأما وإبراهيم، وعيسى موسى رأيت((: -عليه وسلم

  .)١٠())الزط رجال من كأنه سبط جسيم

 هنا ليست الدولة والسودانى السودان، طائفة من الناس ينسبون إلبهم يعني )) الزط رجال من((: قوله
   . وإنما كانت تطلق على تلك الناحية، فقط اليومالمعروفة

 ظَهراني بين يوماً -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ذَكَر: عمر بن اهللا عبد قال: قال نافع عن ولمسلم وله

 عنَبةٌ عينه كأن اليمنى العين أعور الدجال المسيح إن أال بأعور، ليس اهللا إن((: فقال الدجال المسيح الناس

  .)١١())طافية

 الرجال، أدم من ترى ما كأحسن آدم رجل فإذا المنام، في الكعبة عند اهللا وأراني((: ولمسلم عنه مرفوعاً

  .))ماء رأسه يقطر الشعر، لرِج منكبيه، بين تهلم تضرب

                                     
 ).٢٢٥٠ص  / ٤ ج) (٢٩٣٧ (باب ذكر الدجال وصفته وما معه -أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة  - 8

ص  / ٣ج ) (٣٢٥٤] (سورة مـريم ) ١٦([ }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها{:  باب قوله تعالى–أخرجه البخاري في كتاب األنبياء    - 9
  ).١٥٤ص  / ١ج ) (١٦٨ (رض الصلوات إلى السماوات وف-صلى اهللا عليه وسلم-باب اإلسراء برسول اهللا  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٢٦٩

ص  / ٣ج ) (٣٢٥٥] (سورة مريم ) ١٦([ }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها       {:  باب قوله تعالى   –أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 10
١٢٦٩.( 

ص  / ٣ج ) (٣٢٥٦] (سورة مريم ) ١٦([ }ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها      واذْكُر  {:  باب قوله تعالى   –أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 11
 ).٢٢٤٦ص  / ٤ج ) (١٦٩ (باب ذكر الدجال وصفته وما معه -ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ) ١٢٦٩
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عليه -عيسى يعني به )) الرجال أدم من ترى ما كأحسن آدم رجل فإذا((: -عليه الصالة والسالم–يقول 
 ن السمرة إذا كانت صافيةإ: يقول أهل العلم بعض وهذا الوصف يدل على أن فيه سمرة، و-الصالة والسالم

قد ، لكن أيضاً فالسمرة قد تجتمع مع الحمرة كما هو مشاهد أحياناً ،يمكن أن يوصف أيضاً مع ذلك بالحمرةف
من الصحابة من ينكر بعض هذا رواة نتيجة للضبط والحفظ خاصة وأن ختالف ال من باب ا هذا هنايكون

  .الوصف في عيسى، فاهللا تعالى أعلم

 وإذا ،الشعر الذي يجاوز شحمة األذناللِّمة هي  ))منكبيه بين لمته تضرب(( :-يقول عليه الصالة والسالم
وصل إلى المنكبين يقال له جةم.  

 المسيح  هو:فقالوا هذا؟ من: فقلت بالبيت، يطوف وهو رجلين منكبي ىعل يديه واضعاً ماء رأسه يقطر((

   .))قَطَن بابن رأيت من كأشبه اليمنى عين أعور قَطَطًا، جعدا رجالً وراءه رأيت ثم مريم ابن

يراد به المدح وتارة يراد و صفة المسيح الدجال، والجعد تارة يطلق ههذ ))جعدا رجالً وراءه رأيت((: يقول
الرجل القصير أو البخيل، ويطلق ويراد به المدح بمعنى أن شعره ليس بمعنى أن يقصد به ه الذم، فالذم ب

الغربيين - أما شعور بعض األعاجم كالروم ،من أوصاف الكمالذا  يعني مثل شعور العرب، فه،بالسبط
أن هذا الشعر شديد  بمعنى ،جعد قطط : عنهقيلته جعودالشعر إذا ازدادت ، و فليس ذلك بالجعد-اليوم

  . اهللا تعالى أعلم، و أهل أفريقيا بعضشعركلكثرة التوائه  ؛ال يطولحتى إنه الجعودة 

 رأيت من كأشبه اليمنى عيِن أعور قَطَطًا جعدا رجالً وراءه رأيت(( :-عليه الصالة والسالم- يقول النبي

  .))قَطَن بابن

 جهة أنه ال كيف يطوف بالكعبة ومن من جهة الدجال كافر  أنال يشكل على وهذا يطوف بالكعبة، طبعاً رآه

عي اإللهية دي قد ال وذلك أنه ؛األخرى كما جاء في األحاديث ذلكمن تمنعه المالئكة يدخل مكة والمدينة؛ ألن 
  .خروجه كما فُهم ذلك من مجموع األحاديث لأومن 

 أنعني توال  -صلى اهللا عليه وسلم- النبي اههذه رؤيا رآ:  أن يقال-واهللا تعالى أعلم- كله األحسن من هذاو

إنما هي رمز ألمور معينة ليست بالضرورة أن تتحقق ؛ ألن الرؤيا الرؤياكما جاءت  بالبيت سيطوفالدجال 
 ذلك بغير ما كان ربما فسرالرؤيا ف عن تفسير هذهسئل  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ، ولو أن بحذافيرها

س عيسى كما نه يذوب من نفََونزل عيسى أ إذا خرج  الدجال ورد من شأنأنهك ، ويؤيد ذلرؤياهعليه حال 
  .؟ واهللا أعلم والحال هذهس عيسى يبلغ مد بصره فكيف يطوف معهيذوب الملح، وأن نفَ

  .)١٢())الدجال المسيح: قالوا هذا؟ من: فقلت بالبيت، يطوف ينرجل منكبي على يديه واضعاً((

ي بذلك ألنه مس:  متعددة فمن قائلاًبالمسيح وجوه -عليه الصالة والسالم-يسى عفي تسمية  أهل العلم ذكر
ألنه : من قائلو أخمص القدم مستوية، لد ممسوحاًوإنه :  ومن قائل،يمسح على صاحب العاهة فيبرأ بإذن اهللا

من اب أنها ، والصو وهذا فيه بعد ثم عربتأصلها لفظة أعجمية: وبعضهم يقول بتنقله فيها، يمسح األرض
  .-عليه الصالة والسالم-هذه صفة مدح في عيسى خالصة أن ، والاألوصاف وليست من األسماء

                                     
  ).١٥٤ص  / ١ج ) (١٦٩ (بن مريم والمسيح الدجالاباب ذكر المسيح  -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان  - 12
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ألنه ممسوح العين أو ألنه يسمح إنه وصف بذلك : قيلقد ، و في حقههذه صفة ذمفلمسيح الدجال بالنسبة لو
  .قيل غير هذا، واهللا أعلمفيها عدا مكة والمدينة و متنقالً األرض

 أن يعيذنا وإياكم من كل -عز وجل-نسأل اهللا ، ف وأوصاف الدجال-عليه السالم- أوصاف عيسى هذه بعض
  .سوء وشر

 أجمعين، والحمد هللا رب صحبهوآله  وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى صلى اهللاواهللا أعلم، و
 .العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٤٢(تفسير سورة النساء 

  السبت  بن عثمان خالد/ الشيخ

 

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

عليه -بن مريم ايح عيسى نزول المس في ت في تتمة األحاديث التي ورد-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
  .-السالم

ولكن  ،أحمر لعيسى -سلم وصلى اهللا عليه-ال واهللا ما قال النبي : عن أبيه قال ثم رواه البخاري عن سالم
بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر، يتهادى بين رجلين ينْطف رأسه ماء أو ((: قال

 أعور جعد الرأس فإذا رجل أحمر جسيم فذهبت ألتفت ابن مريم: من هذا؟ فقالوا: تيهراق رأسه ماء فقل
قال  )) ابن قَطَنوأقرب الناس به شبهاً، الدجال: من هذا؟ قالوا:  قلت،عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية

  .)١(-رحمه اهللا-هذه كلها ألفاظ البخاري ، رجل من خزاعة هلك في الجاهلية :يالزهر

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد ،هللا الرحمن الرحيمبسم ا

 :ولكن قال أحمر لعيسى -سلم وصلى اهللا عليه-ال واهللا ما قال النبي : عن أبيه قال عن سالم: "يقولف

 ي مرتايات السابقة التوفي بعض الرو ))فإذا رجل آدم سبط الشعر((: قال فذكر صفتهثم )) بينما أنا نائم((

  .))جعد((: قال في صفة شعره

منهم ، وفي بعض توجيهاته واآلدم هو األسمر، كما ))آدم(( : أحمر وإنما قال: أنه ما قال هنا في صفتهوذكر
  .ا ما قارب ذلك، فاهللا تعالى أعلمذلك السمرة أو الحمرة وإنم المراد بليس: من يقول

له ووهذا وارد  -مرضي اهللا عنه-لرواة من الصحابة من قبيل ما يرجع إلى ضبط اهذا االختالف وقد يكون 
  .نظائر

  .من بني المصطلق اسمه عبد العزى نإ: ال يقاله به الدجب الذي شُابن قطنو

 بلغهم قد أنه عليهم يشهد: قتادة قال ]سورة النساء) ١٥٩([ }ويوم الِْقيامِة يكُون علَيِهم شَِهيدا{ :تعالى وقوله

وِإذْ قَاَل اللّه يا { :المائدة سورة آخر في تعالى كقوله وهذا ،-عز وجل- هللا عبوديةالب وأقر اهللا من الرسالة
   .]سورة المائدة) ١١٨([ }الْعِزيز الْحِكيم{ :إلى قوله ]سورة المائدة) ١١٦([ }ِعيسى ابن مريم َأَأنتَ قُلتَ ِللنَّاِس

وَأخِْذِهم الربا وقَد * اْ حرمنَا علَيِهم طَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللِّه كَِثيرافَِبظُلٍْم من الَِّذين هادو{
ِسخُون ِفي الِْعلِْم ِمنْهم لَِّكِن الرا* نُهواْ عنْه وَأكِْلِهم َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل وَأعتَدنَا ِللْكَاِفِرين ِمنْهم عذَابا َأِليما

والْمْؤِمنُون يْؤِمنُون ِبما ُأنِزَل ِإلَيك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلك والْمِقيِمين الصالَةَ والْمْؤتُون الزكَاةَ والْمْؤِمنُون ِباللِّه 
  .]سورة النساء) ١٦٢-١٦٠([ }والْيوِم اآلِخِر ُأولَِئك سنُْؤِتيِهم َأجرا عِظيما

                                     
ص  / ٣ج ) (٣٢٥٧] (سورة مريم) ١٦([ } ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها   واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم   {:  قوله تعالى   باب  -أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 1

١٢٧٠.( 
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 وهذا لهم، أحلها كان طيبات عليهم حرم العظيمة الذنوب من ارتكبوه بما اليهود ظلم بسبب أنه تعالى يخبر

 لهم حالالً كانت أشياء وبدلوا وحرفوا كتابهم في تأولوا ألن ضهمقي تعالى أنه بمعنى قدرياً يكون قد التحريم

  .وتنطعاً وتضييقًا أنفسهم على ممنه تشديدا أنفسهم على فحرموها

 قال كما ،ذلك قبل لهم حالالً كانت أشياء التوراة في عليهم حرم تعالى أنه بمعنى شرعيا يكون أن ويحتمل

) ٩٣([ }زَل التَّوراةُكُلُّ الطَّعاِم كَان ِحال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيُل علَى نَفِْسِه ِمن قَبِل َأن تُنَ{ :تعالى

 من لهم، حالالً كانت األطعمة من الجميع أن المراد وأن ،اآلية هذه على الكالم قدمنا وقد ]سورة آل عمران

  .وألبانها اإلبل لحوم من نفسه على إسرائيل حرم كان ما عدا ما التوراة تنزل أن قبل

وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي { :األنعام سورة في قال كما التوراة في كثيرة أشياء حرم تعالى إنه ثم
 ظٍْم ذَِلكا اخْتَلَطَ ِبعم ا َأوايوا َأِو الْحمهورلَتْ ظُهما حا ِإالَّ ممهومشُح ِهملَينَا عمرالْغَنَِم حقَِر والْب ِمنظُفٍُر و

 بسبب ذلك يستحقون ألنهم ذلك؛ عليهم حرمنا إنما: أي ]سورة األنعام) ١٤٦([ }صاِدقُونجزينَاهم ِببغِْيِهم ِوِإنَّا لَ

فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنَا علَيِهم { :قال ولهذا ،عليه واختالفهم رسولهم ومخالفتهم وطغيانهم بغيهم
  .]سورة النساء) ١٦٠([ }لِّه كَِثيراطَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل ال

عز -ويقول  }فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنَا علَيِهم طَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهم{ : عن اليهود-تبارك وتعالى- ولقي
باِت ويحرم علَيِهم ويِحلُّ لَهم الطَّي{ :ةِثه إلى هذه األم وبع-صلى اهللا عليه وسلم– نبينا محمد  في حق-وجل

ِهملَياَألغْالََل الَِّتي كَانَتْ عو مهرِإص منْهع عضيآِئثَ وتبارك -الحاصل أن اهللا و ]سورة األعراف) ١٥٧([ }الْخَب
 }ِحلَّتْ لَهمحرمنَا علَيِهم طَيباٍت ُأ{ :قالفي حق بني إسرائيل ، لكن  يحل الطبيات ويحرم الخبائث-وتعالى

وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن الْبقَِر والْغَنَِم { :في سورة األنعام وكما قال ]سورة النساء) ١٦٠([
  .]سورة األنعام) ١٤٦([ }ٍميا َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظْحرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما َأِو الْحوا

إذا ، فإما أن يكون قدرياً وإما أن يكون شرعياً: -رحمه اهللا-يقول ابن كثير   كماالمقصود أن هذا التحريمو
أمر نزل عليهم الخطاب بأن هذا يحرم عليهم أكله وإنما هو تعالى لم يأن اهللا فالمعنى  ،قدريإنه تحريم : قلنا

ال الشرعي،   من قبيل التحريم القدرييكون هذاوا بسببه بعض الطيبات، فرمه من عند أنفسهم فحوابتدع
تمثلت بتحريمهم على أنفسهم بدعاً اعهم بابتد قدر ذلك فوقع بأن صرفهم عنه -تبارك وتعالى-بمعنى أن اهللا 

  .بعض المطعومات

 وعلَى{ ة األنعامويدل عليه آي -األقرب وهذا هو-التحريم الشرعي  التحريم المقصود هو نوويمكن أن يك

 ويكون هذا تحريم ذلك عليهم،معنى أن اهللا خاطبهم ب وال]سورة األنعام) ١٤٦([ }الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر
:  يقالف كي استشكل مستشكل فإن وبناء عليه، تحريم عقوبة-رحمه اهللا- القيم بناكما يقول الحافظ - التحريم

 هذه طيباتن أ: ؟ فالجوابات واألمور الضارةم المستخبثحريإنما هو الطبيات وم حري -عز وجل–إن اهللا 

 الغالب، خبثه وفساده وأم على هذه األمة فإنه حرم لضرره روأما ما ح تحريم عقوبة على أولئك القوم حرمت
  .هللا أعلم، واهو الفرق بين التحريمينوهذا 

 اللِّه فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنَا علَيِهم طَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل{ :-تبارك وتعالى-قول ي
 اًناس صدهمب فيكون المعنى ،تعرب على أنها مفعول لصديمكن أن  }كَِثيرا{: فقوله ]سورة النساء) ١٦٠([ }كَِثيرا
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 ، ولعل الثانيصدهم عن سبيل اهللا صداً كثيراً فيكون التقدير وب ويحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف،كثيراً

  . واهللا تعالى أعلم،هو المتبادر

  صد بهيمكن أن يكون المراد }وِبصدِهم عن سِبيِل اللِّه{:  فقوله تأتي متعدية وتأتي الزمة،"صد" ةولفظ

عن  وتثبيطهم صدهم لغيرهميمكن أن تكون بمعنى و،  عن ذلكإعراضهمو -عز وجل- أنفسهم عن طاعة اهللا
 والشر كما هو معروف واالنحرافإلى الضالل تهم  األنبياء ودعوتباعامن تنفيرهم  و-عز وجل-طاعة اهللا 

هم  منهم فعواقكل ذلك :  ولذلك يقال؛ القليلة الدالة على المعاني الكثيرةظباأللفاعنهم، والقرآن يعبر عنه 
 كما أن اهللا ،هم في طاعتهم وإعراضهم عن الهدىؤوصف اهللا حالهم مع أنبيائهم وتلككما  أنفسهمصادون في 

 -عليهم الصالة والسالم- وصف إفسادهم المتعدي وشرهم الذي ال يسلم منه حتى األنبياء -تبارك وتعالى-

 ،صد أنفسهم وصد غيرهم عن طاعة اهللا: }كَِثيرا يِل اللِّهوِبصدِهم عن سِب: قولهيمكن أن يكون المراد بولذلك 
  .مواهللا تعالى أعل

 )١٦٠([ }فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنَا علَيِهم طَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللِّه كَِثيرا{ :قال ولهذا

  .الحق تباعا عن أنفسهم وصدوا الناس صدوا: أي ]سورة النساء

وهذا من أحسن ما يكون في التفسير، وكلما  المعنيين، جمع بينحيث  دقيقة جداً -رحمه اهللا-بن كثير اعبارة 
يها التفسير ويميز وله لطافة نظربنى علكان اإلنسان عنده آلة في التفسير ويعرف األشياء التي يمكن أن ي 

 وإنما ن الذي يقرأ ألول وهلة وهو خالي الذهن قد ال يتبين له هذاكلما عرف قدر هذا التفسير ومنزلته، لك
االحتماالت ما  وتحويهلماذا قال هذه العبارة وما الذي ال يعرف و ال يعرف ما تنطوي عليه، يقرأ جمالً
 خرآلطالب العلم نفساً جعل ت، ولذلك فإن العناية بمثل هذه األمور  أصالًغير واردة عنده تكون  التياألخرى

  .قراءة الكتب  فياالستفادة ويستفيد غاية  ،خرآ اًونظر

 وحديثه؛ الدهر قديم من بها متصفون لهم سِجية وهذه، الحق تباعا عن أنفسهم وصدوا الناس صدوا: أي 

  .عليهما وسالمه اهللا صلوات ومحمدا عيسى بواوكذَّ األنبياء، من خَلْقًا وقتلوا الرسل، أعداء كانوا ولهذا

 وأخذوه فتناولوه الربا عن نهاهم قد اهللا نإ: أي ]سورة النساء) ١٦١([ }وَأخِْذِهم الربا وقَد نُهواْ عنْه{ :وقوله

وَأعتَدنَا { :تعالى قال بالباطل الناس أموال وأكلوا الشبه من وصنوف الحيل من بأنواع عليه واحتالوا
  .]سورة النساء) ١٦١([ }ِللْكَاِفِرين ِمنْهم عذَابا َأِليما

 راسخة قدم لهم الدين في الثابتون: أي ]سورة النساء) ١٦٢([ }لَِّكِن الراِسخُون ِفي الِْعلِْم ِمنْهم{: تعالى قال ثم

  .عمران آل سورة في ذلك على الكالم تقدم وقد، النافع العلم في

}ْؤِمنُونالْم{ على عطف ]سورة النساء) ١٦٢([ }واِسخُونا ُأنِزَل ِمن { وخبره }الرمو ا ُأنِزَل ِإلَيكِبم ْؤِمنُوني
ِلكسورة النساء) ١٦٢([ }قَب[.  

 بن وزيد وأسد سعية بن وثعلبة سالم بن اهللا عبد في أنزلت :-ما عنه تعالىرضي اهللا- عباس ابن قال

 به اهللا أرسل بما قواوصد اإلسالم في دخلوا الذين -م وأرضاهمهللا تعالى عنهرضي ا- عبيد بن وأسد سعية

  .-صلى اهللا عليه وسلم- اًمحمد
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يْؤِمنُون ِبما ُأنِزَل { وخبره }الراِسخُون{ على عطف ]سورة النساء) ١٦٢([ }والْمْؤِمنُون{": -رحمه اهللا–يقول 
ِلكا ُأنِزَل ِمن قَبمو آمن من اليهود، ويكون من هم راسخين منهم  المراد بالأنأي  "]سورة النساء) ١٦٢([ }ِإلَيك

  أهل اإليمان الصحيح منهممن غير الراسخين والمعنى أن ،من باب عطف العام على الخاص "المؤمنون"

  .يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلكأيضاً 

لكن الراسخون من بني ، والمعنى من هذه اآلمةبالمؤمنين مراداً به المؤمنين العطف  ويحتمل أن يكون
  .يؤمنون بالكتاب كله -صلى اهللا عليه وسلم- الذين اتبعوا النبي والمؤمنون من المهاجرين واألنصارإسرائيل 

  . من بعد المالئكة، وهذا ال يخلو همراد بذلكن المإ:  ومن وافقه يقول-رحمه اهللا-ابن جرير و

في المؤمنين من بني  أن تكون تحتمل و،مان من هذه األمةأهل اإليوعلى كل حال فاآلية تحتمل أن تكون في 
   . واهللا وأعلم، ألن الكالم فيهم؛وإن كان ذكر ذلك في حق بني إسرائيل وأنه من صفتهم أقربإسرائيل، 

 زكاة ويحتمل ،األموال زكاة المراد يكون أن يحتمل ]سورة النساء) ١٦٢([ }والْمْؤتُون الزكَاةَ{ :وقوله

  .أعلم واهللا األمرين، ويحتمل النفوس،

  والعمل الصالحتزكية النفوس باإليمان امعناهزكاة النفوس ، و أن يكون زكاة األموال أو زكاة النفوسيحتمل

ذه  المراد بهإن: ، وإن كان قد قيليعني زكى نفسه ]سورة األعلى) ١٤([ }قَد َأفْلَح من تَزكَّى{ :كما قال تعالى
 ، يكون قبل صالة العيدلذيالذكر ا :أي ]سورة األعلى) ١٥([ }لَّىوذَكَر اسم ربِه فَص{: وبقوله  الفطر زكاةاآلية

على كل حال الزكاة تطلق تارة ويراد بها تزكية النفس وتارة يراد ، ف وهذا فيه بعد،صالة العيد: أيوصلى 
َل ِإلَيك وما ُأنِزَل والْمْؤِمنُون يْؤِمنُون ِبما ُأنِز{ :-عز وجل- اهللا  يقول فهنا-زكاة المال- بها الزكاة المعروفة

التي تقرن أن الزكاة والغالب في القرآن  ]سورة النساء) ١٦٢([ }ِمن قَبِلك والْمِقيِمين الصالَةَ والْمْؤتُون الزكَاةَ
عليهم الصالة -األنبياء إن :  فيهالاومثل هذه األصول الكبار يمكن أن يق، األموالبها زكاة  يراد بالصالة
لكن تختلف  والحج والزكاة والصالة الصومعندهم  ف، قد اتفقوا عليها مع اختالف في التفاصيل-موالسال

  .-عليهم الصالة والسالم-تفاصيل ذلك في شرائع األنبياء 

السيما أنه عبر عنه بلفظ اإليتاء وهو بمعنى اإلعطاء  ]سورة النساء) ١٦٢([ }والْمْؤتُون الزكَاةَ{: يقول تعالى
  .هقِّب أن مثل هذا إنما يستعمل في دفع المال المخصوص لمستِحوالغال

نجد أن المقيمين منصوبة  ]سورة النساء) ١٦٢([ }والْمِقيِمين الصالَةَ والْمْؤتُون الزكَاةَ{: في قوله تعالىو
  ؟منصوبة بين المرفوعات -لمقيمينا–ذه اللفظة ه فكيف جاءت والمؤتون مرفوعة،

إنها منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني المقيمين الصالة كما يقول سيبويه : عن ذلك بالقوليمكن أن يجاب 
إن هذا منزل على قاعدة أن العرب تقطع : ومن وافقه حيث ذكر لذلك شواهد من كالم العرب، ويمكن أن يقال

ن أحسن ما يجاب به في صفة الواحد إذا أرادت المدح أو الذم ليكون ذلك أبلغ في مدحه أو ذمه، ولعل هذا م
عن هذا اإلشكال وله شواهد في القرآن وفي أشعار العرب، فمن اآليات التي تنزل على هذه القاعدة قوله 

الَ ون والنَّصارى من آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وعِمَل صاِلحا فَبُِِئِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ والصا{ :تعالى
نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عاِب{ :، فقوله]سورة المائدة) ٦٩[( }خَوالصُئوجاءت مرفوعة بين منصوبات، ومن } ون

 :شواهد كالم العرب قول ابن خياط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٥

  وكل قـوم أطـاعوا أمـر سـيدهم       

ــا ي ــوا أحــداًالظــاعنين ولم   ظعن
  

  إال نميراً أطاعـت أمـر غاويهـا        

  خليهــاوالقــائلون لمــن دار ن 
 

فالقائلون جاءت مرفوعة على االستئناف وظاهرها أنها معطوفة على الظاعنين المنصوبة، وهذا شعر عربي 
  .فصيح من كالم العرب األقحاح

رضي اهللا -وأما ما يذكره بعضهم من روايات ال تصح مما ينقل عن عثمان وعائشة وعن بعض الصحابة 
فإن هذا من أبطل الباطل وال يصح من جهة اإلسناد أبداً ولذلك  من روايات مكذوبة في كتابة القرآن -عنهم

  .ال يجوز االلتفات إليه

، وهو ي ظني أنه في غاية التكلف والبعدآخر لآلية التي نحن بصدد الحديث عليها لكن فتوجيه يوجد  كما أنه
أنزل من قبلك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أن يكون المعنى 

ه على هذا القول هو  والذي حمل،- اهللارحمه- وهذا قال به ابن جرير ،المالئكةبوبالمقيمين الصالة يعني 
العرب إذا تطاولت زال اإلشكال، أعني أن لكن إذا عرفت هذه القاعدة ،  في غاية البعدذاه أن أظنفاإلعراب، 

 هذلك أبلغ في مدح يكون ل-أو العكس نصب إلى رفع ي تحول منأ-صفة الواحد في المدح والذم فإنها تقطع 
  . واهللا تعالى أعلم،وذمه

ربما أفرد ، بل إن بعضهم في بعض كتبهم في التفسيره المواضع بعض هذقد أكثر العلماء من الكالم على و
 } لَساِحراِنِإن هذَاِن{ :كالكالم على قوله تعالى المناقشات واألجوبة والوجوه ابعضها برسالة خاصة يذكر فيه

 فكيف  لساحران، هذين إن هكذاةمخففة من الثقيلة فهي ناصب} ِإن{ن إ: إذا قلناوذلك أننا  ]سورة طـه) ٦٣([
  ؟ هذانإن: قال

، ومن أقرب هذه األجوبة أن هذا جاء على لغة  عليهاكتاباً في ذكر األجوبة فيها عضهمهذه المسألة ألَّف ب
  : وشاهد ذلك قول الشاعر-في النصب والرفع والجر-مثنى األلف دائماً اللزمون  يالذين بعض العرب 

  إن أباهــــا وأبــــا أباهــــا
  

ــ   ــي المجــد غايتاه ــا ف ــد بلغ   اق
  

    . لغة صحيحة، واهللا أعلم-باأللف–غايتيها؛ باعتبار أن إبقاءها على حالتها : فلم يقل

 بعد بالبعث ويؤمنون اهللا، إال إله ال بأنه يصدقون: أي ]نساءسورة ال) ١٦٢([ }والْمْؤِمنُون ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر{

  .وشرها خيرها األعمال على والجزاء الموت،

  . ةالجن: يعني }سنُْؤِتيِهم َأجرا عِظيما{ تقدم عما الخبر هو }ُأولَِئك{: وقوله

}ينالنَِّبينَا ِإلَى نُوٍح ويحا َأوكَم كنَا ِإلَييحِإنَّا َأو قُوبعيقَ وحْإساِعيَل ومِإسو اِهيمرنَا ِإلَى ِإبيحَأوِدِه وعِمن ب 
ورسالً قَد قَصصنَاهم علَيك ِمن * واَألسباِط وِعيسى وَأيوب ويونُس وهارون وسلَيمان وآتَينَا داوود زبورا

نَقْص الً لَّمسرُل واقَبى تَكِْليموسم اللّه كَلَّمو كلَيع مهلَى اللِّه * صِللنَّاِس ع كُونِلَئالَّ ي نِذِرينمو شِِّرينبالً مسر
  .]سورة النساء) ١٦٥-١٦٣([ }حجةٌ بعد الرسِل وكَان اللّه عِزيزا حِكيما

رضي اهللا - عباس ابن عن جبير بن سعيد أو مةعكر عن محمد أبي بن محمد عن إسحاق بن محمد قال
 بعد شيء من بشر على أنزل اهللا أن نعلم ما محمد، يا: زيد بن وعدي سكَين قال: قال-ما تعالى عنه
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سورة ) ١٦٣([ }ِإنَّا َأوحينَا ِإلَيك كَما َأوحينَا ِإلَى نُوٍح والنَِّبيين ِمن بعِدِه{ :قولهما من ذلك في اهللا فأنزل موسى
  .اآليات آخر إلى ]النساء

العلماء يتساهلون في لكن  ،محمد بن أبي محمد فيه ضعف، وكذلك ال تخلو من ضعفالرواية هذه  مثل
  .ثين لذهب كثير من هذه المروياتحد ألنهم لو طبقوا عليها شروط الم وفي السير؛الرواية في التفسير

كما أوحى إلى غيره من األنبياء  -صلى اهللا عليه وسلم-مد فذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله مح
 :إلى قوله ]سورة النساء) ١٦٣([ }ِإنَّا َأوحينَا ِإلَيك كَما َأوحينَا ِإلَى نُوٍح والنَِّبيين ِمن بعِدِه{: المتقدمين فقال

   .-عليه السالم- داود إلى اهللا أوحاه الذي تابالك اسم والزبور ،]سورة النساء) ١٦٣([ }وآتَينَا داوود زبورا{

 قبل من: أي ]سورة النساء) ١٦٤([ }ورسالً قَد قَصصنَاهم علَيك ِمن قَبُل ورسالً لَّم نَقْصصهم علَيك{ :وقوله

  .وغيرها المكية السور في: يعني اآلية، هذه

 وصالح، وهود، ونوح، وإدريس، ،آدم: وهم القرآن، في ائهمأسم علىاهللا  صن الذين األنبياء تسمية وهذه

 ويونس، وهارون، وموسى، وشعيب، وأيوب، ويوسف، ويعقوب، وإسحاق، وإسماعيل، ولوط، وإبراهيم،

 المفسرين، من كثير عند الكفل ذو وكذا، وعيسى ويحيى، وزكريا، والْيسع، وإلياس، وسليمان، وداود،

  .-وسلم هعلي اهللا صلى- محمد وسيدهم

 وبغض ،اسم الكتاب الذي أتاه اهللا داود وهو ]سورة النساء) ١٦٣([ }وآتَينَا داوود زبورا{ -عز وجل-اهللا يقول 
 أنزل على داود -عز وجل-ما أصلها وما معناها إال أن اآلية نص صريح في أن اهللا ر عن هذه التسمية ظالن
حد المفسرين أ ظاهر كالم العجيب أنإال أن  يحتاج إلى تنبيه  وهذا أمر ال،الزبور -عليه الصالة والسالم-

هذا و !! أن الزبور ليس من عند اهللا وأن اإلنجيل ليس من عند اهللاى سومعنىمنه   لم أفهمقرأته مراراً الذي
  حتى إننا أردنا أن نتأول له لكن عبارته ال،الفهم تماماًكالمه ما يناقض هذا  آخر في وإن كان !بيأمر عج

 المفسر من يثني على هذاأنك تجد  - يؤخذ من قوله ويردمع أن كال-  واألعجب من ذلكتساعد على ذلك،
ه هذا المادح ألقام الدنيا وألقعدها عليه ولكفره ؤآخر يشنشخص لالخطأ هذا ، ولو وقع ويعظمه غاية التعظيم

   .ن األوصاف السيئة إال ألحقها بهئاً مما ترك شيلو

ابن  الكفل هو ان ذإ: يقول المفسرين بعض أن يشير فيه إلى" المفسرين من كثير عند الكفل ذو وكذا ":قوله
عليهم -هو رجل صالح وحكم عادل ولم ويكن من األنبياء  : وبعضهم يقول-صلى اهللا عليه وسلم-يوب أ

  .-الصالة والسالم

ألنبياء كما في سورة األنبياء  ذكره في سياق ا-عز وجل- لكن اهللا ، توقف في هذا-رحمه اهللا-وابن جرير 
  .واهللا تعالى أعلما في سورة ص وهذا يقتضي أنه من جملة األنبياء فيما يظهر، وكم

  .القرآن في يذكروا لم آخرين خلقاً: أي ]سورة النساء) ١٦٤([ }ورسالً لَّم نَقْصصهم علَيك{ :وقوله

 الصفة؛ بهذه -عليه السالم- لموسى تشريف وهذا ]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكِْليما{ :قوله

  .الكليم: له يقال ولهذا

 عياش بن بكر أبي إلى رجل جاء: قال اهللا عبد بن الجبار عبدعن  مردويه بن بكر أبو الحافظروى  وقد

 األعمش، على قرأتُ كافر، إال هذا قرأ ما: بكر أبو فقال" تكليماً موسى اَهللا وكلم: "يقرأ رجالً سمعت: فقال
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 عبد أبو وقرأ السلِْمي، الرحمن عبد أبي على وثَّاب بن يحيى وقرأ اب،وثَّ بن يحيى على األعمش وقرأ

 :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول على طالب أبي بن علي وقرأ طالب، أبي بن عِلي علَى  السلميالرحمن

  .]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكِْليما{

 ومعناه، القرآن لفظ حرف ألنه كذلك؛ قرأ من على -رحمه اهللا- عياش بن بكر أبي غضب اشتد وإنما

  .خلقه من أحدا ميكلِّ أو -عليه السالم- موسى كلَّم اهللا يكون أن ينكرون الذي المعتزلة من هذا وكان

 كما  وتحريف القرآن كفر، من المعتزلة حرف اآليةهيعني أن ابن عياش تكلم في قضية معينة عن رجل بعين
وإن  -إن ثبت ذلك عنهم- وإال فإن القراءة بالنصب مروية عن بعض التابعين ،، فقال عنه ما قالهو معلوم
هذا من قبيل الخطأ لم تثبت فن إهذه القراءة إن :  عنهمهؤالء غاية ما يقالفي  لكن ،كإبراهيم النخعيكانوا قلة 

 وفي هذا قال ابن ،بعض المعتزلة فهذا كفركممن يحرف ويتعمد هذا  ذلك  إن صدرلكن ،غهمبحسب ما بل
ف حر من فرق بين، فهناك معينة لكنه ال يقصد تعميم ذلكفالعالم قد يقول المقالة في مناسبة ما قال، عياش 

قد يقرأ بعض مخطئاً، ف أ من القراءة أو قرايظن أنهوهو  وبين من قرأ بها ،أو تعمد التحريف أو اتبع هواه
م فابن عياش يتحدث عن حالة معينة ولذلك تجد في كال، هذا كافر: يقالال العامة هذا على سبيل الخطأ ف

 اًيحيى بن معين يسمع حديث لوجدت ثينفي كالم المحدلو تأملت ، فاًأشباه هذا كثير - اهللامرحمه-العلماء 
 فهو لست بكذاب، : يبتسم له ويقولأنا، ف:  ويقولقوم رجل في-يعني راوي الحديث- من هذا الكذاب: ويقول

يقصد  قال له ما قال ليدل على أنه لم  فلما قام،ه على الراويكالمفي بالغ يقصد إبطال الخبر ف -رحمه اهللا–
   .تكذيبه وإنما قصد المبالغة في رد الخبر

 اللَّخْنَاء ابن يا: له فقال" تكليما موسى اَهللا وكلم: "المشايخ بعض على قرأ أنه المعتزلة بعض عن رويناه كما

 ال هذا أن يعني ]سورة األعراف) ١٤٣([ }ولَما جاء موسى ِلِميقَاِتنَا وكَلَّمه ربه{ :تعالى بقوله تصنع فكيف
  .التأويل وال التحريف يحتمل

سورة ) ٥٢([ }لطُّوِر الَْأيمِن وقَربنَاه نَِجياونَادينَاه ِمن جاِنِب ا{ : ماذا يصنع هذا المحرف بقوله تعالىكذلكو

 -عليه الصالة والسالم- المنادي هو موسى  يكونأناحتمال يمكن  وال فالنداء والمناجاة كلها من الكالم ]مريم

  . من مجرد المكالمة والمخاطبةىيعني أعل -رحمه اهللا– كما يقول ابن القيم-فالنداء هو صوت رفيع 

 بالخيرات رضوانه واتبع اهللا أطاع من يبشرون: أي ]سورة النساء) ١٦٥([ }سالً مبشِِّرين ومنِذِرينر{ :وقوله

  .والعذاب بالعقاب رسله بوكذَّ أمره خالف من وينذرون

 نهإ: أي ]سورة النساء) ١٦٥([ }اكَان اللّه عِزيزا حِكيمِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسِل و{ :وقوله

 لمعتذر يبقى لئال ويأباه؛ يكرهه مما ويرضاه يحبه ما نوبي والنذارة بالبشارة رسله وأرسل كتبه أنزل تعالى

سولًا فَنَتَِّبع آياِتك ِمن ولَو َأنَّا َأهلَكْنَاهم ِبعذَاٍب من قَبِلِه لَقَالُوا ربنَا لَولَا َأرسلْتَ ِإلَينَا ر{ :تعالى قال كما عذر
 }ولَولَا َأن تُِصيبهم مِصيبةٌ ِبما قَدمتْ َأيِديِهم{ :تعالى قوله وكذا ]سورة طـه) ١٣٤([} قَبِل َأن نَِّذلَّ ونَخْزى

  .]سورة القصص) ٤٧([ اآلية

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قال -عنهتعالى رضي اهللا - مسعود ابن عن الصحيحين في ثبت وقد
 إليه أحب أحد وال بطن، وما منها ظَهر ما الفواحش حرم ذلك أجل من اهللا، من أغَير أحد ال(( :-وسلم
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وال نفسه، مدح ذلك أجل من -عز وجل- اهللا من المدح أحد بذر إليه أحبعث ذلك أجل من اهللا، من الع 

  .)٣())كتبه وأنزل رسله أرسل ذلك أجل من(( :لفظ وفي )٢())ومنذرين مبشرين النبيين

 اآلية هي من أحسن ما تفسر به ]سورة النساء) ١٦٥([ }ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَى اللِّه حجةٌ{ : في قوله تعالىالحجة
 ربنَا لَولَا َأرسلْتَ ِإلَينَا ولَولَا َأن تُِصيبهم مِصيبةٌ ِبما قَدمتْ َأيِديِهم فَيقُولُوا{ : في سورة القصصاألخرى
لم يكن في حقيقة األمر ن  سمى ذلك حجة وإ-عز وجل-الحاصل أن اهللا ، و]سورة القصص) ٤٧([ }رسولًا
تبارك -اهللا  فالخلق خلق  قد أرسل رسله وأنزل كتبه تفضالً على الناس وإال-عز وجل-ألن اهللا ؛ حجة

 -سبحانه وتعالى- علمه عليم حكيم فلم يترك ذلك لمقتضى -تعالى وتبارك– واهللا ، والملك ملكه-وتعالى

ثم ظهر مقتضى هذا العلم، فمنهم من آمن ، فيحاسب الناس عليه بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب
 : وقال] سورة التغابن)٢([ }هو الَِّذي خَلَقَكُم فَِمنكُم كَاِفر وِمنكُم مْؤِمن{ : يقول-عز وجل-م من كفر، واهللا ومنه

 :وقال ]سورة البلد) ١٠([ }وهدينَاه النَّجديِن{ :وقال ]سورة اإلنسان) ٣([ }ِإنَّا هدينَاه السِبيَل ِإما شَاِكرا وِإما كَفُورا{

}هرسِبيَل يالس في اآليةعلى أحد المعنيين  ]سورة عبس) ٢٠([ }ثُم.  

}ي الَِّكِن اللّهكَفَى ِباللِّه شَِهيدو وندشْهآلِئكَةُ يالْمِبِعلِْمِه و لَهَأنز كَل ِإلَيا َأنزِبم دواْ  *شْهدصواْ وكَفَر الَِّذين ِإن
ِإالَّ * غِْفر لَهم والَ ِليهِديهم طَِريقاًِإن الَِّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُِن اللّه ِلي* عن سِبيِل اللِّه قَد ضلُّواْ ضالَالً بِعيدا

يا َأيها النَّاس قَد جاءكُم الرسوُل ِبالْحقِّ ِمن ربكُم  *طَِريقَ جهنَّم خَاِلِدين ِفيها َأبدا وكَان ذَِلك علَى اللِّه يِسيرا
سورة ) ١٧٠-١٦٦([ }ن ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض وكَان اللّه عِليما حِكيمافَآِمنُواْ خَيرا لَّكُم وِإن تَكْفُرواْ فَِإ

  .]النساء

 والرد -صلى اهللا عليه وسلم- نبوته إثبات السياق، آخر إلى }..ِإنَّا َأوحينَا ِإلَيك{ :تعالى قوله تضمن لما

 وإن: أي }لَِّكِن اللّه يشْهد ِبما َأنزَل ِإلَيك{: تعالى اهللا الق الكتاب، وأهل المشركين من نبوته أنكر من على

 القرآن وهو الكتاب، عليه أنزل الذي رسوله بأنك لك يشهد فاهللا وخالفك، كذبك ممن به كفر من به كفر

 ولهذا ]سورة فصلت) ٤٢([ } حِكيٍم حِميٍدلَا يْأِتيِه الْباِطُل ِمن بيِن يديِه ولَا ِمن خَلِْفِه تَنِزيٌل من{ الذي العظيم

 البينات من ،عليه العباد يطلع أن أراد الذي )٤(علمه في: أي ]سورة النساء) ١٦٦([ }َأنزلَه ِبِعلِْمِه{ :قال

 الماضي من بالغيوب العلم من فيه وما ويأباه، يكرهه وما ويرضاه اهللا يحبه وما والفرقان والهدى

 يعِلمه أن إال بمقر ملك وال مرسل نبي يعلمها ال التي المقدسة تعالى صفاته ذكر من فيه وما والمستقبل،

ولَا يِحيطُون { :وقال ]سورة البقرة) ٢٥٥([ }والَ يِحيطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شَاء{ :تعالى قال كما به اهللا
  .]سورة طـه) ١١٠([ }ِبِه ِعلْما

 قد ال ]سورة النساء) ١٦٦([ }َأنزلَه ِبِعلِْمِه{:  في قوله تعالى-رحمه اهللا-بن كثير اكره الحافظ المعنى الذي ذ

طلع علمه الذي أراد أن يفي ": حيث يقول ،قد يستشكلوذلك أنه من الوضوح  بتلك الدرجة  عند التأمليكون

                                     
ومسلم في ) ٢٦٩٨ص  / ٦ج ) (٦٩٨٠( ))ال شخص أغير من اهللا( (:-صلى اهللا عليه وسلم- باب قول النبي -يد أخرجه البخاري في كتاب التوح - 2

  ).٢١١٣ص  / ٤ج ) (٢٧٦٠(باب غيرة اهللا تعالى وتحريم الفواحش  -كتاب التوبة 
 ).٢١١٣ص  / ٤ج ) (٢٧٦٠(باب غيرة اهللا تعالى وتحريم الفواحش  -صحيح مسلم في كتاب التوبة  - 3

 ". وهي األصوب واهللا أعلم"فيه علمه"في نسخة  - 4
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ذا كان هذا هو المراد فهو إ ؟ لعلمهاًضمنالمقصود أنه أنزله متل هف "العباد عليه من البينات والهدى والفرقان
 يطلع أن أراد الذي علمهه في: "نسخة أخرى يقول فيها ليدل على أن هذا المعنى مراد من خال و،واضح

  .في علمه : أن يقالوهي أصح من "عليه العباد

لذي أراد أن أي أنزله بعلمه ا: كما أن الكالم يكون صحيحاً واضحاً باعتبار أن حروف الجر تتناوب فيقال
تبارك -ألشياء التي أراد  باه يحتوي على علمهوالمعنى أن معنى في، أن الباء ضمنت أي ،يطلع العباد عليه

  .الهداية وما فيه من ،للعباد أن يظهرها -وتعالى

 :ه أيم بعل أنزله:-مغايرمعنى وهو -لكن يمكن أن يقال بمعنى أوضح من هذا  ،المعنى وجهه ظاهروهذا 

 أنزله وهو يعلم أن هذا الكتاب هو الذي يكون به صالح أحوال -تبارك وتعالى-، فاهللا تلبساً بعلمهإنزاالً م
 فهو يعلم ما فيه -عليه الصالة والسالم- بواسطة جبريل -صلى اهللا عليه وسلم- وأنزله على نبيه ،البشر

بهذا الدين اليهود كفر إن و ،لتبليغ هذا األمر -عليهما الصالة والسالم–صالحهم ويعلم صالح جبريل ومحمد 
قُْل نَزلَه { : لكراهيتهم لهما، قال تعالى بالوحي-وسلمصلى اهللا عليه -بسبب أن جبريل هو الذي يأتي النبي 

 على هذا -عز وجل-فجبريل هو الذي يتولى إنزاله من اهللا  ]سورة النحل) ١٠٢([ }روح الْقُدِس ِمن ربك ِبالْحقِّ

  .واهللا عليم حكيم -عليه الصالة و السالم-م النبي الخات

}وندشْهآلِئكَةُ يالْماهللا شهادة مع عليك وأنزل إليك وأوحى جاءك ما بصدق :أي ]سورة النساء) ١٦٦([ }و 

  .]سورة النساء) ١٦٦([ }وكَفَى ِباللِّه شَِهيدا{ بذلك لك تعالى

 في كفروا: أي ]سورة النساء) ١٦٧([ }قَد ضلُّواْ ضالَالً بِعيدا سِبيِل اللِّه ِإن الَِّذين كَفَرواْ وصدواْ عن{ :وقوله

 عنه، وضلوا الحق عن خرجوا قد به واالقتداء اتباعه عن الناس صد في وسعوا الحق، يتبعوا فلم أنفسهم

  .اًشاسع عظيماً عداب منه وبعدوا

 فيكون المعنى أنهم صدوا أنفسهم عن ،إنها الزمة:  أن يقالالكالم عن الصد قد سبق بيانه وخالصته أنه إما
  .، والمعنيان صحيحان، واهللا أعلم المعروفةمعرفة الحق واتباعه أو صدوا غيرهم عن ذلك بالوسائل المختلفة

 سبيله عن وبالصد بذلك ألنفسهم الظالمين ،ورسوله وكتابه بآياته الكافرين في حكمه عن تعالى أخبر ثم

 إلى سبيالً أي  ]سورة النساء) ١٦٨([ }والَ ِليهِديهم طَِريقاً{ لهم يغفر ال بأنه محارمه وانتهاك آثمهم وارتكاب

سورة ) ١٦٩([ اآلية }خَاِلِدين ِفيها َأبدا{ منقطع استثناء وهذا ]سورة النساء) ١٦٩([ }ِإالَّ طَِريقَ جهنَّم{ الخير
  .]النساء

سورة ) ١٦٨([ }ن الَِّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُِن اللّه ِليغِْفر لَهم والَ ِليهِديهم طَِريقاًِإ{ عن الكافرين يقول تعالى

) ١٦٨-١٦٧([ }ِإالَّ طَِريقَ جهنَّم{ :ثم قال ،الهدى واإليمان أو التوبة ولن يهديهم سبيالً إلى الخير:  أي]النساء

هم ليست من الهداية ية هؤالء إلى جناهدوهو كذلك؛ ألن  "منقطع استثناء وهذا":  قال ابن كثير]سورة النساء
 االستثناء نإ: إذا قلنا لكن ، جنس المستثنى منه بمعنى أن المستثنى ليس من، السابقةنفية عنهم في اآليةالم

  .، واهللا أعلمهذا من قبيل االستثناء المتصلعلى  فيكون ،عم األحوالحمل على أتالطريق  ف،وقع من الطريق

قد هدى طوائف  -عز وجل-وإال فإن اهللا وماتوا على ذلك؛ على الكفر أصروا الذين هذه اآلية في الكافرين و
هذا الجواب يقال في و ،وما جاء به -صلى اهللا عليه وسلم- ه المحاربة لرسولغايةكانوا في من الكفار ممن 
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واللّه الَ يهِدي { : كقوله تعالىعن أقوام ذكر أوصافهمداية الهفيها  -عز وجل-مما نفى اهللا ه اآلية نظائر هذ
الظَّاِلِمين م{ :وكقوله ]سورة البقرة) ٢٥٨([ }الْقَوالْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهوكقوله ]سورة البقرة) ٢٦٤([ }و: 

}الْفَاِسِقين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهه الصفات ممن الذين يصرون على هذ وهذا يحمل على ]سورة المائدة) ١٠٨([ }و
  . أعلم تعالىهم ال يؤمنون، واهللا اهللا تعالى أنبق في علمس

: أي ]سورة النساء) ١٧٠([ }يا َأيها النَّاس قَد جاءكُم الرسوُل ِبالْحقِّ ِمن ربكُم فَآِمنُواْ خَيرا لَّكُم{ :تعالى قال ثم

 -عز وجل- اهللا من الشافي والبيان الحق ودين بالهدى -عليه وسالمه اهللا صلوات- محمد جاءكم قد

  .لكم خيرا يكن واتبعوه به جاءكم بما فآمنوا

فَآِمنُواْ خَيرا { :-عز وجل-من قوله " خيراً"لفظة  نصب  وجه تبين-رحمه اهللا- ابن كثير  منعبارةهذه ال
المقدرة كما " كان"نصبت بـ: ؟ فإنه يقال"خيراً" نصبت لفظةبماذا : ذا قيلوذلك أنه إ ]سورة النساء) ١٧٠([ }لَّكُم

، "لكم خيرا يكن واتبعوه به جاءكم بما فآمنوا: "-رحمه اهللا– وكما قال ابن كثير  كالكسائيةبعض النحاقال 
 :، يعنياإليمان: يقال كان؟ ما هو اسمو: إن قيل، ف وهي مقدرة في اإلعرابفابن كثير ذكرها في التفسير

  . خيراً لكمون اإليمانيك

   .علمأ واهللا ، النصب وهو من أقربهاهذا أحد األوجه في تعليلوالمحذوفة، خبر لكان " خيراً"والخالصة أن 

 وعن عنكم غني فهو: أي ]سورة النساء) ١٧٠([ }وِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض{ :قال ثم

وقَاَل موسى ِإن تَكْفُرواْ َأنتُم ومن ِفي اَألرِض جِميعا فَِإن اللّه { :تعالى قال كما بكفرانكم يتضرر وال إيمانكم
ِميدح ا{ :هاهنا وقال ]سورة إبراهيم) ٨([ }لَغَِنيِليمع اللّه كَانمنكم يستحق بمن: أي ]سورة النساء) ١٧٠([ }و 

 .وقدره وشرعه وأفعاله أقواله في :أي }حِكيما{ فيغويه الغواية حقيست وبمن ،فيهديه الهداية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )٤٣(تفسير سورة النساء 

  السبت بن عثمان خالد/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمد، وصلى اهللا وسلم وبارك على الحمد هللا رب العالمين

م والَ تَقُولُواْ علَى يا َأهَل الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُ{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
اللِّه ِإالَّ الْحقِّ ِإنَّما الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسوُل اللِّه وكَِلمتُه َألْقَاها ِإلَى مريم وروح منْه فَآِمنُواْ ِباللِّه 

لّه ِإلَه واِحد سبحانَه َأن يكُون لَه ولَد لَّه ما ِفي السماوات ورسِلِه والَ تَقُولُواْ ثَالَثَةٌ انتَهواْ خَيرا لَّكُم ِإنَّما ال
  .]سورة النساء) ١٧١([ }وما ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللِّه وِكيالً

عليه - عيسى في حدال تجاوزوا فإنهم النصارى، في كثير وهذا واإلطراء، الغلو عن الكتاب أهل تعالى ينهى
 دون من إلهاًَ اتخذوه أن إلى النبوة حيز من فنقلوه إياها، اهللا أعطاه التي المنزلة فوق رفعوه ىحت -السالم

 العصمة فيهم فادعوا دينه على أنه زعم ممن وأشياعه أتباعه في غلوا قد بل يعبدونه، كما يعبدونه اهللا

اهللا  قال ولهذا كذبا؛ أو صحيحا أو ارشاد أو ضالالً أو باطالً أو حقًا كان سواء قالوه، ما كل في واتبعوهم
  .]سورة التوبة) ٣١([ اآلية }اتَّخَذُواْ َأحبارهم ورهبانَهم َأربابا من دوِن اللِّه{ :تعالى

صلى اهللا عليه - اهللا رسول أن -م أجمعينرضي اهللا عنه- عمر عن عباس، ابن عن أحمد اإلماموروى 
، ))ورسوله اهللا عبد  فقولوا عبدأنا فإنما مريم بنا عيسى النصارى أطرت كما يتُطْرون ال((: قال -وسلم
  .)١())ورسوله اهللا عبد: فقولوا ،هعبد أنا فإنما((: ولفظه البخاري، رواه وهكذا

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

هذا الخطاب عام ألهل الكتاب  ]سورة النساء) ١٧١([ } الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُميا َأهَل{: -تبارك وتعالى-فقوله 
وذلك أن اليهود غلوا في  ولهذا فسره جماعة من أهل العلم بما يشمل الطائفتين، ، اليهود والنصارىهويدخل في

 الْيهود عزير ابن اللِّه وقَالَتْ النَّصارى وقَالَِت{ :-عز وجل-إنه ابن اهللا كما قال اهللا : العزير وقالوا أيضاً
 ألنه ؛ر السياق بعده في النصارىههذا كله من الغلو وإن كان ظاف ]سورة التوبة) ٣٠([ }الْمِسيح ابن اللِّه

ك  ثم بعد ذل-كما هو ظاهر-هذا ال يمنع من عموم الخطاب في أوله إال أن إنما المسيح عيسى ابن مريم : قال
بهذا ألن الذين تهافتوا على هذا القول من النصارى هم عامتهم وأغلبهم حتى صار ذلك خص النصارى 

  .-عليه الصالة والسالم- لدينهم وصار التوحيد فيهم قليالً بالنسبة للطوائف التي غلت في المسيح اًشعار

على األسماع فهذا من يثقل يعاً ظ ف من اليهود في عيسى وفي أمه حيث قالوا كالماً شنيعاً أيضاًالغلوقد وقع و
الغلو يكون تارة بمجاوزة الحد في اإلطراء والتعظيم والتقديس، وتارة يكون من جهة التفريط الغلو أيضاً؛ ألن 

  . واهللا أعلم،والبغض والعداوة والبهتان

                                                
ص  / ٣ج ) (٣٢٦١] (سورة مريم) ١٦([} واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها {: قول اهللا تعالىباب –أخرجه البخاري في كتاب األنبياء  - 1

 ).٢٤ص  / ١ج ) (١٦٤(وأحمد ) ١٢٧١
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قالوا كالماً شنيعاً والطرف اآلخر  والنصارى أيضاً غلوا في ،اً شنيعاً كالماليهود غلوا فقالواوالخالصة أن 
 وإن كان ظاهر ي اعتمده القرطبي في تفسير اآليةالذ وهذا، هم عن الغلوناهياً ل للطائفتين اًفيكون الكالم موجه

  .واهللا أعلم اآلية في النصارى الذين غلوا في عيسى،

 وابن اسيدن يا، محمديا  :قال رجالً أن -رضي اهللا تعالى عنه- مالك بن أنس عن أحمد اإلماموروى 

 وال بقولكم عليكم الناس، أيها يا((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال، خيرنا وابن وخيرنا سيدنا،

نَّكُمويتَهسي ،أنا الشيطان محمد التي منزلتي فوق ترفعوني أن أحب ما واهللا ورسوله، اهللا عبد اهللا، عبد بن 

  .)٢(جهالو هذا من به تفرد ))عز وجل اللَّه أنزلني

 صاحبة له وتجعلوا عليه تفتروا ال: أي ]سورة النساء) ١٧١([ }والَ تَقُولُواْ علَى اللِّه ِإالَّ الْحقِّ{ : تعالىوقوله

 فال ،وعظمته وكبريائه سؤدده في وتوحد وتقدس وتنزه ،كبيراً علواً ذلك عن -عز وجل– اهللا تعالى، وولداً

 ِإلَى مريم ِإنَّما الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسوُل اللِّه وكَِلمتُه َألْقَاها{ :قال ولهذا سواه؛ رب وال هو إال إله
نْهم وحرورسول فكان، كن: له قال خلقه، من وخَلق اهللا عباد من عبد هو إنما: أي ]سورة النساء) ١٧١([ }و 

عليه - جبريل بها أرسل التي بالكلمة خَلقَه: أي ] سورة النساء)١٧١([ }وكَِلمتُه َألْقَاها ِإلَى مريم{ رسله من
  .-عز وجل- اهللا بإذن عيسى فكان -وجل عز- ربه بإذن روحه من فيها فنفخ مريم إلى -السالم

 :أي: "]سورة النساء) ١٧١([ }وكَِلمتُه َألْقَاها ِإلَى مريم{ :-عز وجل– في قول اهللا -رحمه اهللا–يقول الحافظ 

 - وجل عز- ربه بإذن روحه من فيها فنفخ مريم إلى -عليه السالم- جبريل بها أرسل التي بالكلمة خَلقَه

  ."-عز وجل- اهللا بإذن عيسى فكان

  أنه أي، بكلمة كن-عليه السالم– عيسى أن اهللا خلقمعناه و ، من أحسن ما تفسر به هذه الجملة القول هوهذا

ِإنَّما قَولُنَا ِلشَيٍء ِإذَا َأردنَاه َأن نَّقُوَل لَه { :ر القرآن بالقرآن حيث قال تعالى، وهذا من تفسيفكان كن: قال له
كُون{:  وقال تعالى]سورة النحل) ٤٠([ }كُن فَيكُونفَي كُن قُوَل لَهي ًئا َأنشَي ادِإذَا َأر هرا َأمسورة ) ٨٢([ }ِإنَّم

  .]يــس

هي ما جاء به جبريل إلى إن المراد بالكلمة : جريرمنهم ابن و طائفة من السلف هل قا الذيوالقول الثاني
ويكون هذا من قبيل تفسير القرآن  ]سورة آل عمران) ٤٥([ } يبشِّرِك ِبكَِلمٍة منْهِإن اللّه{ :حيث قال لها ،مريم

وقد  يصيب يربط المفسر بين آيتين فلك قد ولذ،اجتهاد المفسرتفسير القرآن بالقران يدخله  أيضاً، لكن بالقرآن
هذا الخلق  وتكوين وإيجاد و ألن المسألة هنا مسألة خلق؛أن القول األول هو األقربالذي يظهر يخطئ، ف

  .واهللا تعالى أعلم" كن"ـوالتكوين يكون ب

أرسل  -تبارك وتعالى- اهللا يعني أن ]اءسورة النس) ١٧١([ } ِإلَى مريم وروح منْهوكَِلمتُه َألْقَاها{:  تعالىهقول
: همقال بعضلذلك  و نفخة نزلت حتى دخلت من فرجهاها درع إلى مريم فنفخ في جيب-عليه السالم–جبريل 

، فاهللا غير هذا وبعض أهل العلم قال في تفسير الروح،  التي نفخها جبريل فيهاإن الروح هي تلك النفخة
  .أعلم

                                                
 إسناده صحيح على شـرط مـسلم   : شعيب األرنؤوط  وقال   ))قولكم(( بدل   ))عليكم بتقواكم ((: ولفظه) ١٥٣ص   / ٣ج  ) (١٢٥٧٣(أخرجه أحمد    - 2

 .رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلمو
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 }وروح منْه{ :قالولهذا  ؛ التي نفخها فيهاي النفخةليست هف -عليه السالم– جبريل رسل بهاالكلمة التي ُأوأما 

هنا هي  واإلضافة -وجل عز–التي خلقها اهللا روح مخلوقة من جملة األرواح  :أي ] سورة النساء)١٧١([
  .]سورة الشمس) ١٣([ }ِهنَاقَةَ اللَّ{ :قوله تعالىفي واهللا بيت : ناقولفي  البيت والناقة إضافةإضافة تشريف ك

فنفخ في  -عليه الصالة والسالم- بالكلمة وبعث جبريل -عليه السالم– عيسى خلق -عز وجل–يبقى أن اهللا و
  .-عز وجل- فهو روح مخلوقة هللا ، أمهدرع

خَّر لَكُم ما ِفي وس{ : في قوله تعالىالغاية كماالبتداء  ] سورة النساء)١٧١([ }وروح منْه{ :في قوله تعالى" نِم"و
نْها مِميعِض جا ِفي الَْأرماِت واومجزء السماوات واألرض  ن ما فيإ: ال أحد يقولو ]سورة الجاثية) ١٣([ }الس

  .] سورة النساء)١٧١([ }وروح منْه{: في قوله تعالىزعم النصارى  كما -عز وجل-من اهللا 

وسخَّر لَكُم ما ِفي السماواِت وما { :على احتجاج النصارى بهذه اآلية قوله تعالى  بهيردمما والمقصود أنه 
نْها مِميعِض ج{: إن قوله: إذا قلتم: أي ]سورة الجاثية) ١٣([ }ِفي الَْأرنْهم وحريعني ]سورة النساء) ١٧١([ }و 

 فكذلك  أي]سورة الجاثية) ١٣([ } وما ِفي الَْأرِض جِميعا منْهما ِفي السماواِت{: جزء منه فكذلك يقال في قوله
إن : نو، وإنما يقولالنصارى ال يقولون بهذامعلوم أن و، إذاً ما في السماوات وما في األرض هو جزء من اهللا

: في قوله تعالى" نِم"لك وكذ:  فيقال لهمالبتداء الغاية، هي ]سورة الجاثية) ١٣([ }جِميعا منْه{ :في قوله" نِم"

}نْهم وحرالقرآنهو هذا فإذا كنتم تحتجون بالقرآن فالبتداء الغاية، هي ]سورة النساء) ١٧١([ }و.  

 بها المسلمين وهم أصالً ال اومن األمور الغريبة أن النصارى يتشبثون بآيات من القرآن الكريم ليجادلو
ال تجادل بالقرآن إال إذا آمنت : قل له أن يجادل بما في القرآن فلييؤمنون بالقرآن، ولذلك إذا أراد النصراني

 وبما فيه من وصف لكم بالضالل وبلعنه إياكم؛ وذلك أنهم -عليه الصالة والسالم–به وبما يقول في عيسى 
 لما ؛ةيريدون أن يحتجوا بالقرآن للتلبيس بالشُّبه الباطلة التي يسهل الرد عليها ببديهة دون اطالع أو مراجع

  .في احتجاجاتهم من ضعف

 ركبتيه لذلك أن ال ينبغي لمن لم يطلب العلم ولم يثِن: ومع سهولة الرد على شبه النصارى إال أننا نقول
شبه ال بنحو عشر فيأتونه عليهم غرق فيه، وقد رأيت من يرد ييجادلهم؛ ألن من ال يحسن ركوب البحر 

من ستة أو سبعة أوجه قوية  هةي يسهل الرد عليها ببدا منهأن كل واحدةمع يعرف الجواب عنها إطالقاً 
  .. تلك الشبهةفي إبطالمنها جه يكفي كل وو

كان يريد أن يرد على حيث  في شبه النصارى هغرق من وقد اتصل شخص بأحد طالب العلم يريد إنقاذه
صم من رمضان ثالثة إنه لم ي :كان مما قال وهو ليس من طالب العلم فالنصارى في أحد مواقع اإلنترنت

  . فهو يريد اإلغاثةأيام حيث شك في دينه وإيمانه،

وهذا – شرعية في مجادلة النصارى أناس من أهل العلم بحيث تكون لديهم لجان ينبغي أن يتخصصلذلك 
 ا إلى ما ليس منهيعرضون عليهم ما عندهم ثم يناقشونهم بحيث ال يخرجون في مناقشتهم ف-موجود وهللا الحمد

 من هؤالء فال ينبغي أن وا، وأما من ليس عليهم بباطلابعض األخطاء أو يردوا يقررو قد يؤدي إلى أن مما
  .واهللا المستعانيدخلوا في هذا الباب، 
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خة التي فوكانت تلك الن -عز وجل- بإذن اهللا -عليه السالم- عيسى فكان -عز وجل- اهللا بإذن افيه فنفخ
 -عز وجل- هللا مخلوق والجميع ،األم واألب لقاح بمنزلة فرجها جتولَ حتى فنزلتنفخها في جيب درعها 

 التي الكلمة عن ناشئ هو وإنما منه، تولد أب له يكن لم ألنه منه؛ وروح اهللا كلمة إنه: لعيسى قيل ولهذا

ِإالَّ رسوٌل قَد ما الْمِسيح ابن مريم { :تعالى اهللا قال جبريل بها أرسل التي والروح ،فكان كن،: بها له قال
امْأكُالَِن الطَّعيقَةٌ كَانَا يِصد هُأمُل وسِلِه الر{ :تعالى وقال ]سورة المائدة) ٧٥([ }خَلَتْ ِمن قَب ى ِعندثََل ِعيسم ِإن

كُونكُن فَي قَاَل لَه اٍب ِثمِمن تُر خَلَقَه مثَِل آدسورة آل عمران) ٥٩([ }اللِّه كَم[.  

سورة ) ٩١([ }والَِّتي َأحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا ِفيها ِمن روِحنَا وجعلْنَاها وابنَها آيةً لِّلْعالَِمين{ :تعالى وقال

، تحريمالورة  إلى آخر س]سورة التحريم) ١٢([ }ومريم ابنَتَ ِعمران الَِّتي َأحصنَتْ فَرجها{ :تعالى وقال ]األنبياء
  .]سورة الزخرف) ٥٩([اآلية  }ِإن هو ِإلَّا عبد َأنْعمنَا علَيِه{ :المسيح عن إخباراً تعالى وقال

  .فكان كن :كقوله هو }وكَِلمتُه َألْقَاها ِإلَى مريم وروح منْه{ :قتادة عن معمر عن الرزاق عبد وقال

وكَِلمتُه {: اهللا قول في يقول يحيى بن شَاذ سمعت: قال الواسطي نسنا بن أحمد حدثنا: حاتم أبي ابن وقال
نْهم وحرو ميرا ِإلَى مصار بالكلمة ولكن عيسى صارت الكلمةُ تليس: قال ]سورة النساء) ١٧١([ }َألْقَاه 

  .عيسى

: قال -وسلمصلى اهللا عليه - النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- الصامت بن عبادة عن البخاري وروى

 ورسوله، اهللا عبد عيسى وأن ورسوله، عبده محمدا وأن له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن شهد من((

 ))العمل من كان ما على الجنة اهللا أدخله حق، والنار حق الجنةَأن و منه، وروح مريم إلى ألقاها وكلمته

  .)٣(مسلم رواه وكذا ))شاء اأيه منيدخل  الثمانية الجنة أبواب من(( : في روايةزاد

وسخَّر لَكُم ما ِفي السماواِت وما ِفي { :كقوله ]سورة النساء) ١٧١([ }وروح منْه{: والحديث اآلية في فقوله
نْها مِميعِض جأي ]سورة الجاثية) ١٣([ }الَْأر :وليست عنده، نوِم خَلْقه ِمن" تقوله كما للتبعيض" ِمن 

  .األخرى اآلية في كما الغاية البتداء هي بل -المتتابعة اهللا لعائن عليهم- ارىالنص

 }هِذِه نَاقَةُ اللِّه{ :قوله في اهللا إلى والبيت الناقة أضيفت كما التشريف وجه على اهللا إلى الروح وأضيفت

 :الصحيح الحديث في ورد وكما ]جسورة الحـ) ٢٦([ }وطَهر بيِتي ِللطَّاِئِفين{: قوله وفي ]سورة هود) ٦٤([

  .واحد ونمط واحٍد قبيل من كله وهذا لها، تشريف إضافة إليه أضافها )٤())داره في ربي على فأدخل((

  . واهللا أعلم،يعني في الجنة ))داره في ربي على فأدخل((: -صلى اهللا عليه وسلم–قول النبي 

 ويجعلونها في كتبهمالعبارات التي أردنا أن نجادلهم في لو ى بطالن عقيدة النصارمن األمثلة اليسيرة على و
عليه الصالة -عيسى  أنهم ينسبون إلى -من المحرفكون تقد ه العبارات إن هذ: مع أننا نقول-ديناً لهم 
التربيب بالعلم والرعاية وما  التربية والتربيب يدخل فيها إن: نقول، ف"أبي":  أنه عبر عن ربه بقوله-والسالم

                                                
) ١٢٦٧ص  / ٣ج ) (٣٢٥٢ (]سورة النساء) ١٧١([ }..يا َأهَل الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُم{ : تعالىباب قوله -أخرجه البخاري في كتاب األنبياء  - 3

 ).٥٧ص  / ١ج ) (٢٨ (على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً باب الدليل -ومسلم في كتاب اإليمان 

ص  / ٦ج ) (٧٠٠٢ (]سورة القيامة) ٢٣-٢٢([ }ِإلَى ربها نَاِظرةٌ* وجوه يومِئٍذ نَّاِضرةٌ{ :باب قول اهللا تعالى -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 4
٢٧٠٨.( 
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 صح أن عيسى قال عن فإذاالعرب يقال له أب،  لغة لمربي في ويدخل فيها أيضاً تربية األبدان، وا،إلى ذلك

  . عليهم لعائن اهللا النصارىهزعمت وليس ما "ربي"لفظة إنه يقصد بذلك  ف"أبي "ربه

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٤٤(تفسير سورة النساء 

السبت بن عثمان خالد/ الشيخ  

 

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك علىالحمد هللا رب العالمين

 اهللا بأن فصدقوا: أي ]سورة النساء) ١٧١([ }سِلِهفَآِمنُواْ ِباللِّه ور{ :قولهو: - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

والَ { : تعالىقال ولهذا ورسوله؛ اهللا عبد عيسى بأن وتيقنوا واعلموا، صاحبة وال  لهولد ال أحد واحد
 علواً ذلك عن اهللا تعالى ،شريكين اهللا مع وأمه عيسى تجعلوا ال: أي ]سورة النساء) ١٧١([ }تَقُولُواْ ثَالَثَةٌ

  .كبيراً

لَّقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَة وما ِمن ِإلٍَه { :تعالى يقول حيث المائدة سورة في التيك اآلية وهذه
اِحدو { :المذكورة السورة آخر في قال وكما ]سورة المائدة) ٧٣([ }ِإالَّ ِإلَهيرم نى ابا ِعيسي ِإذْ قَاَل اللّهو م

لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه هو الْمِسيح { :أولها في وقال ]سورة المائدة) ١١٦([ }يَأَأنتَ قُلتَ ِللنَّاِس اتَِّخذُوِن
ميرم نلكفرهم وال ضابط لهم ليس جهلهم من -اهللا لعنة عليهم- فالنصارى ]سورة المائدة) ٧٢([اآلية  }اب 

، ولدا يعتقده من ومنهم ،شريكاً يعتقده من ومنهم ،إلها يعتقده من فمنهم منتشر، وضاللهم أقوالهم بل ،حد
 اجتمع لو: قال حيث المتكلمين بعض أحسن ولقد مؤتلفة، غير وأقوال مختلفة آراء لهم كثيرة طوائف وهم

  .قوالً عشر أحد على الفترقوا النصارى من عشرة

  : أما بعد،والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

، فهم الل والتثليث ولكنهم يختلفون في تفصيل ذلكضالنصارى متفقون على الكفر وال من الطوائف المنحرفةف
، هل هي صفات أو غير ذلك تفسير األقانيم، ثم يختلفون في أقانيم جوهر واحد ولكن له ثالثة هو: يقولون

ن إ: اهللا وعيسى وجبريل، وبعضهم يقولإنه : العلم، وبعضهم يقولوالحياة وهي الوجود : فبعضهم يقول
كفرهم الذي  اهللا وعيسى ومريم، إلى غير ذلك من:  وبعضهم يقول،الوجود يرمز إلى اهللا والحياة إلى جبريل

ولذلك فإن  ولو طلب منهم أن يفسروا هذا التثليث كيف يكون ثالثة في واحد لم يستطيعوا، ،يختلفون فيه كثيراً
 عقيدة يحتج عليهم به ه فيه وينوأهل هذه العقيدة أكثر ما ينازعو ،من أفسد العقائد البشرية هي عقيدة التثليث

  .ليسوا متثبتين منها وال على يقين إطالقاًهم وم، التثليث التي هي أصل اعتقادهم وأعظم قضية في دينه

 سنة حدود في -اإلسكندرية ركطْب- طِْريقب بن سعيد وهو  عندهمالمشاهير علمائهم بعض ذكر ولقد

  .لهم التي الكبيرة األمانة فيه عقدوا الذي الكبير المجمع  فياجتمعوا أنهم النبوية الهجرة من أربعمائة

 أي "اإلسكندريةرك طب" :لاقعند النصارى كما رئيس األساقفة  هو كالبطريلكن ، بطريقهو ابن هذا سعيد 
  . النصارى لكنه اشتهر عندعلى العالم عند اليهودوقد يطلق مثل هذا ، ألساقفة أو رئيس رؤساء امقدمهم

 الحقيرة الخيانة هي وإنما ،لهم التي الكبيرة األمانة فيه عقدوا الذي الكبير المجمعفي  اجتمعوا أنهم

  .الصغيرة
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لم  -السالمعليه -ى  ألن عيس؛فبقوا من غير شريعة بالتوراة لشدة كراهيتهم لليهود حينما تركوا العملهذا 
فالذي  ، بهوسلوكهم  معامالتهمنيضبطوال نظام إليه وفلم يكن عندهم قانون يتحاكمون د، يبعث بشرع جدي

  . الكبيرةباألمانةأنهم اخترعوا هذا القانون الذي سموه حصل 

 فكانوا ينحصر وال ينضبط ال اختالفًا عليه اختلفوا وأنهم المشهورة، المدينة باني قسطنطين أيام في وذلك 

  .َأسقُفًا ألفين من أزيد

  .عندهم المطرم ودون  مرتبة دينية أعلى من القسيسوهاألسقف 

 مقالة، على وعشرون مقالة، على منهم خمسين كل كثيرة، أحزابا فكانوا، َأسقُفًا ألفين من أزيد فكانوا

 على زادوا قد عصابة نهمم رأى فلما، وأنقص ذلك من وأزيد مقالة، على وسبعون مقالة، على ومائة

 -ةهيدا فيلسوفًا وكان- وأيدها ونصرها الملك فأخذها مقالة، على توافقوا وقد نفرا عشر بثمانية الثالثمائة

  .عشر والثمانية الثالثمائة أولئك دستُ وانتظم األقوال، من عداها ما ومحقَ

 فهم !ئة بقليلازادوا على الثالثمأنهم هي نطين  المبرر الختيار مقالة أهل التثليث التي اعتمدها قسط أنيعني
  !! فاعتمد قولهم ديناً لهم بهذه الطريقة،اتفقت على قول بهذا العددأكثر مجموعة كانت عند النصارى 

وبنيت لهم الكنائس ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا فيها األمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار 
 عليها، وأتباع هؤالء هم الملكية، ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ليعتقدوها ويعمدونهم

ثم مجمعا ثالثًا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت األقانيم الثالثة في المسيح ويختلفون في 
 على ثالث ؟ حل فيه وفي الالهوت والناسوت على زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا، أو امتزجا أو،كيفية ذلك

  .الثالثة نكفر ونحن ،رىاألخ الفرقة يكفر منهم وكل !مقاالت

 أي هل اتحد معه -عليه الصالة والسالم- عيسى  ويريدونالناسيعني اإلله والناسوت الالهوت يقصدون به 
 التي  األقوال بينهم في هذهخالفيوجد  ، أو أنه حل فيه ولم يتحد معه،ح الماء مثالًلمازجه كما يمازج المأو 
  . كلها في غاية الكفر والضاللهي

  .الثالثة نكفر ونحن األخرى، الفرقة يكفر منهم وكل

 وينشر مبادئهم يقلدهمويعجب بهم و يغتر من من أبناء المسلمينترى مع ذلك  الفاسدة وهمعقائدهكذا هي 
  .الق في أوساط المسلمين فتفسد العقائد واألخ-يزعمونكما -رة اعندهم من حض هم وأفكارهم وماءايأزو

تنصر ولبس الصليب وتخلى عن دين قد  سنة ة عشرخوة أنه لقي شاباً صغيراً عمره ستحدثني أحد اإل
، األمر مدة، وهللا الحمدبقي على هذا  بعد أن رجع عن هذا وإن كان قد يشاهده في القنوات بسبب ما ؛اإلسالم

نهم في غاية ويعرضونهم على أبالفاتنات والممثالت م إتيانهتقع بسبب إن هذه األمور الجسام : لكن نقول
 دمني الوشم فعلىيلبسه في رقبته وفي يده والذي  الصليب ىعلا ريماالبريق واللمعان والنجومية وتركز الك

  . وال غرابة، قد دخل في دينهمجد نفسهي غاية اإلعجاب ثم اعجب بهيرؤية هذا األشياء والشاب 

يلبسها الشباب إنها مما : وقالوااً مليئاً بالصلبان كيسبالمعروف والنهي عن المنكر  األمر هيئةوقد رأيت عند 
 -وهو ابن ألحد الدعاة- الشباب الصغار في السادسة عشرة من عمره وجدوا أحدإنهم : قالواوفي السوق، 

  !!تجديد إنه : فقال؟بسألناه هل أنت مقتنع بهذا الصلي: وا فقال؟هال سألتموه: قلت، فيلبس لباساً في غاية السوء
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  .اهللا المستعان ف؟م أو بعقائدهمعجب بهنُ يصح أنمما ه العقائد ؤالء القوم بهذهيا تُرى هل 

ِإنَّما اللّه ِإلَه واِحد سبحانَه َأن { لكم خيراً يكن: أي ]سورة النساء) ١٧١([ }انتَهواْ خَيرا لَّكُم{ :تعالى قال ولهذا
لَدو لَه كُونكبيراً علواً ذلك عن وتقدس تعالى: أي ]سورة النساء) ١٧١([ }ي.  

 ،وخلقه ملكه الجميع: أي ]سورة النساء) ١٧١([ }لَّه ما ِفي السماوات وما ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللِّه وِكيالً{
 صاحبة منهم له يكون فكيف شيء، كل على وكيل وهو وتصريفه، تدبيره تحت وهم عبيده، فيها ما وجميع

 ]سورة األنعام) ١٠١([اآلية  }بِديع السماواِت واَألرِض َأنَّى يكُون لَه ولَد{ :األخرى اآلية في قال كما وولد؟

) ٩٥([ }فَردا{ :إلى قوله ]سورة مريم) ٨٩-٨٨([ }لَقَد ِجْئتُم شَيًئا ِإدا* وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا{ :تعالى وقال

  .]سورة مريم

} تَكِْبرسيِتِه وادِعب نتَنِكفْ عسن يمو ونبقَرآلِئكَةُ الْمالَ الْمداً لِّلِّه وبع كُونَأن ي ِسيحتَنِكفَ الْمسلَّن ي
فِّيِهم ُأجورهم ويزيدهم من فَضِلِه وَأما الَِّذين فََأما الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت فَيو* فَسيحشُرهم ِإلَيِه جِميعا

سورة ) ١٧٣-١٧٢([ }استَنكَفُواْ واستَكْبرواْ فَيعذِّبهم عذَابا َألُيما والَ يِجدون لَهم من دوِن اللِّه وِليا والَ نَِصيرا
  .]النساء

: قتادة وقال يستكبر لن }لَّن يستَنِكفَ{: قوله -ماهللا تعالى عنهرضي ا- عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى 

  .يحتشم لن

 : قال-عز وجل- وإال فإن اهللا ،هذا تفسير لها بما يقارب معناهاإذا فسرت باالستكبار فإن " يستنكف"لفظة 

}تَكِْبرسيِتِه وادِعب نتَنِكفْ عسن يملَّن { :األنفة فنقولفسر بمكن أن ياالستنكاف يف ]سورة النساء) ١٧٢([} و
فالن : إذا قلت والكبر معروف، وكلمة يأنف قريبة من كلمة يستكبر،ف ،أعلم يعني لن يأنف، واهللا }يستَنِكفَ

ن ومهذا يمكن أن يفرق به بين االستنكاف واالستكبار، ف، يترفع عن هذا الشيء فالمعنى أنه يأنف من كذا
  .إنهما مترادفان، واهللا تعالى أعلم:  فيمكن أن يقوليقول بالترادف

}ونبقَرآلِئكَةُ الْمالَ الْمداً لِّلِّه وبع كُونَأن ي ِسيح{: قال ولهذا }الْم تَكِْبرسيِتِه وادِعب نتَنِكفْ عسن يمو
 الذي العدل بحكمه بينهم ويفصل مةالقيا يوم إليه فيجمعهم: أي ]سورة النساء) ١٧٢([ }فَسيحشُرهم ِإلَيِه جِميعا

فََأما الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت فَيوفِّيِهم ُأجورهم ويزيدهم من { :قال ولهذا، يِحيف وال فيه يجور ال
 من كذل على ويزيدهم الصالحة أعمالهم قدر على الثواب من فيعطيهم: ي أ]سورة النساء) ١٧٣([ }فَضِلِه

  .وامتنانه رحمته وسعة وإحسانه فضله

فَيعذِّبهم عذَابا { ذلك عن واستكبروا وعبادته اهللا طاعة من امتنعوا: أي }وَأما الَِّذين استَنكَفُواْ واستَكْبرواْ{
ِإن الَِّذين يستَكِْبرون عن { :كقوله ]لنساءسورة ا) ١٧٣([ }َألُيما والَ يِجدون لَهم من دوِن اللِّه وِليا والَ نَِصيرا

 ممتنعين كانوا كما ذليلين حقيرين صاغرين: أي ]سورة غافر) ٦٠([ }سيدخُلُون جهنَّم داِخِرين ِعبادِتي

  .مستكبرين

فََأما الَِّذين آمنُواْ ِباللِّه واعتَصمواْ ِبِه * ورا مِبينًايا َأيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وَأنزلْنَا ِإلَيكُم نُ{
  .]سورة النساء) ١٧٥-١٧٤([ }فَسيدِخلُهم ِفي رحمٍة منْه وفَضٍل ويهِديِهم ِإلَيِه ِصراطًا مستَِقيما
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 للعذْر، القاطع الدليل وهو ظيم،ع برهان منه جاءهم قد بأنه ومخبراً الناس جميع مخاطبا تعالى يقول

 واضحاً ضياء: أي ] سورة النساء )١٧٤([ }وَأنزلْنَا ِإلَيكُم نُورا مِبينًا{ :قال ولهذا؛ لشبهةل المزيلة والحجة

  .القرآن وهو: وغيره جريج ابن قال الحق، على

 اهللا على والتوكل العبادة مقامي بين جمعوا: أي ] سورة النساء)١٧٥([ }فََأما الَِّذين آمنُواْ ِباللِّه واعتَصمواْ ِبِه{

  .]جرير ابن رواه[ .بالقرآن واعتصموا باهللا آمنوا: جريج ابن وقال. أمورهم جميع في

 ومضاعفة ثواباً ويزيدهم الجنة فيدخلهم يرحمهم أي ]سورة النساء) ١٧٥([ }فَسيدِخلُهم ِفي رحمٍة منْه وفَضٍل{

إليهم وإحسانه عليهم فضله من درجاتهم فيفعاً ور.  

 وال فيه اعوجاج ال قَواماً قَصداً واضحاً طريقاً: أي ]سورة النساء) ١٧٥([ }ويهِديِهم ِإلَيِه ِصراطًا مستَِقيما{

 في مةالسال وطريق االستقامة منهاج على الدنيا في فهم واآلخرة، الدنيا في المؤمنين صفة وهذه، انحراف

  .الجنات روضات إلى المفضي المستقيم اهللا صراط على اآلخرة وفي والعمليات، االعتقادات جميع

 -تبارك وتعالى-هل يعود إلى أقرب مذكور وهو اهللا  }آمنُواْ ِباللِّه واعتَصمواْ ِبِه{ :له تعالىالضمير في قو

قَد جاءكُم { : يقول-تبارك وتعالى- وذلك أن اهللا ث عنهيعود إلى المحدم أأي آمنوا باهللا واعتصموا باهللا، 
 ]سورة النساء) ١٧٥-١٧٤([ }ِبِه واعتَصموا ِباللَِّه آمنُوا الَِّذين فََأما* برهان من ربكُم وَأنزلْنَا ِإلَيكُم نُورا مِبينًا

  ؟-تبارك وتعالى- الذي أنزله  المبين اعتصموا بهذا النوريعني
وذكر آن ألنه المحدث عنه،  ذكر قول ابن جرير أنه القر، حيث القولين هنا-رحمه اهللا تعالى- ابن كثير ذكر

 على والتوكل ":فقوله" أمورهم جميع في اهللا على والتوكل العبادة مقامي بين جمعوا: أي: " فقالالقول اآلخر

توكلوا عليه والمعنى أنهم  }ِبِه واعتَصموا{ : في قولهالضمير يرجع إلى اهللا أنفيد  ي"أمورهم جميع في اهللا
، لكن إذا اآلية تحتمل المعنيين وعلى كل حال ف،-سبحانه وتعالى-ايته فإليه وركنوا إلى جنابه وثوقاً بكوا ئلجو

 }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا{ : وهو كقوله،لضمير يرجع إلى القرآنإن ااعتبار المحدث عنه فبنظرنا 

 واهللا ،-رحمه اهللا-اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري  ما وهذا أي بالقرآن، ]سورة آل عمران) ١٠٣([
  .تعالى أعلم

طريق الترجيح من إن  ف-عز وجل-يعود إلى اهللا إن الضمير : نقولف أخرى ةنرجح بطريقأن إذا أردنا و
 }ِبِه واعتَصموا{: إن الضمير في قوله:  فإذا قلنا،توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها أنهو  جهة القواعد

 }فَسيدِخلُهم ِفي رحمٍة{ : وذلك أن قوله-عز وجل- باقي الضمائر ترجع إلى اهللا  فإنالقرآن إلى يرجع 

يهِديِهم ِفي رحمٍة منْه وفَضٍل و{ : وكذلك الضمائر في قوله تعالى-جل وعال- اهللا يعني ]سورة النساء) ١٧٥([
 فلما كان توحيد مرجع -تبارك وتعالى- ترجع إلى اهللا كلها ]سورة النساء) ١٧٥([ }ِإلَيِه ِصراطًا مستَِقيما

يرجع إلى اهللا  ]سورة النساء) ١٧٥([ }ِبِه واعتَصموا{ :إن الضمير في قوله: الضمائر أولى من تفريقها فإنه يقال
  .تعالى

 نترك قاعدة القرآن فهوالمحدث عنه إن  :إما أن نقول، ف الترجيح بين األقوالفيوجه هذا والمقصود أن 

 األصل أن الضمير يرجع إلى : أو نقول، توحيد الضمائر قاعدة، ونترك"الضمير يرجع إلى أقرب مذكور"
  ." أولى من تفريقهاتوحيد مرجع الضمائر"قاعدة  أضف إلى ذلك -وهو اهللا-أقرب مذكور 
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  .صلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، و
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٤٥(تفسير سورة النساء 

لسبت بن عثمان اخالد/ الشيخ  

 

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

ونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرٌؤ هلَك يستَفْتُ{ :تعالىفي تفسير قوله  - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
لَيس لَه ولَد ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما تَرك وهو يِرثُهآ ِإن لَّم يكُن لَّها ولَد فَِإن كَانَتَا اثْنَتَيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما 

 }وةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن يبين اللّه لَكُم َأن تَِضلُّواْ واللّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليمتَرك وِإن كَانُواْ ِإخْ

  .]سورة النساء) ١٧٦([

: نزلت آية وآخر ،براءة نزلت سورة آخر: قال -رضي اهللا تعالى عنه– البراءعن  البخاريروى 

}تَفْتُونَكسسورة النساء) ١٧٦([} ي[.   

صلى اهللا عليه - اهللا رسول علَي دخل": قال -مارضي اهللا عنه- اهللا عبد بن جابرعن  أحمد اإلماموروى 
 إال يرثني ال إنه :فَقُلت فَعقَلْتُ ))عليه صبوا((: قال أو علَي صب ثم فتوضأ، َأعِقل، ال مريض وأنا -وسلم

 بعض وفي )١(الجماعة ورواه الصحيحين في أخرجاه" الفرائض آيةفأنزل اهللا : قال ؟الميراث فكيف كاللة،

"]سورة النساء) ١٧٦([ اآلية }يستَفْتُونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة{: الميراث آية فنزلت": األلفاظ
)٢(.  

  .المتروك على المذكور فدل فيها يفتيكم اهللا قل الكاللة عن يستفتونك -أعلم واهللا- الكالم معنى وكأن

 ولهذا جوانبه؛ من بالرأس يحيط الذي اإلكليل من مأخوذة وأنها واشتقاقها الكاللة على الكالم تقدم وقد

 كما ،له ولد ال من الكاللة: يقول من الناس ومن والد، وال ولد له وليس يموت بمن العلماء أكثر فسرها

  .]سورة النساء) ١٧٦([ } لَيس لَه ولَدِإِن امرٌؤ هلَك{ اآلية هذه عليه دلت

  :بعدو ،والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 آخر" :-رضي اهللا عنه-حديث البراء  من -رحمه اهللا- ما أخرجه اإلمام البخاري -رحمه اهللا-المؤلف  أورد

 آخر ما نزل من اآليات،  السور وذكرخر ما نزل من آذكر ف"خر آية نزلت يستفتونكآسورة نزلت براءة و
" نِم"الجمع بين كثير من هذه الروايات إما بتقدير ، ووجه من القرآنفي آخر ما نزل كثير والعلماء لهم كالم 

  . يسلك طريق الترجيح، فاألوالن طريقان في الجمع، أوأو أن يخص ذلك في بعض اآليات

الشك أن براءة من آخر ما نزل فيما يتعلق بالقتال، بل هي آخر ما : يقال "آخر سورة نزلت براءة: "في قولهو
صدرها، قبل حجة أبي بكر في السنة  فقد نزل لم تنزل سورة براءة دفعة واحدةلكن نزل في شأن القتال، 

                                                
كاللة  باب ميراث ال -ومسلم في كتاب الفرائض ) ٢١٤٨ص  / ٥ج ) (٥٣٥٢ (باب وضوء العائد للمريض -أخرجه البخاري في كتاب المرضى  - 1
 ).١٢٣٤ص  / ٣ج ) (١٦١٦(

 ).١٢٣٤ص  / ٣ج ) (١٦١٦( باب ميراث الكاللة  -صحيح مسلم في كتاب الفرائض  - 2
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كما هو - ونزل بعضها ،ثرهأ في مع علي -صلى اهللا عليه وسلم-حيث بعث بها النبي  ،للهجرةالتاسعة 
  .خر ما نزل في شأن القتال وما يتعلق بهآن براءة هي إ: يمكن أن يقال، ف في غزوة تبوك-فمعرو

 أنها اآليات الثالثوآية الكاللة هي آخر ما نزل في شأن المواريث وإال فاألرجح في آخر ما نزل من اآليات 

ا تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه ثُم تُوفَّى كُلُّ واتَّقُواْ يوم{ :قوله تعالىية الدين وآآية الربا و-التي في سورة البقرة 
ونظْلَمالَ ي مهتْ وبا كَسجاء من ما و، نزلت معاًآليات اذه ه األقرب أنف -]سورة البقرة) ٢٨١([ }نَفٍْس م

 فذالك يصح ويصدق عليه باعتبار أنها نزلت بهذه الجملة، واهللا خر ما نزلآ ة منها هيالروايات أن واحد

  .تعالى أعلم

 }ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْح{ :أعني قوله تعالى- أن سورة النصر هي آخر ما نزل  نجدوفي بعض الروايات

آخر سورة سورة المائدة هي ونها آخر سورة نزلت كاملة، إ: لاويمكن أن يق ،- إلى آخرها]سورة النصر) ١([
  .الحالل والحرامأي في حكام نزلت في األ

؛ جوانبه من بالرأس يحيط الذي اإلكليل من مأخوذة" :الكاللة قال} قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة{ :يقول تعالى

خوة كاإلمن يحيطون به إال  أي الذي ال يرثه "والد وال ولد له وليس يموت بمن العلماء أكثر فسرها ولهذا
وال : لم يقلو ]سورة النساء) ١٧٦([ }ِن امرٌؤ هلَك لَيس لَه ولَدِإ{ : يقول-عز وجل-اهللا :  فإن قيلواألخوات،

 }ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما تَرك{ : سبحانهقولهإن  :يقال فالجواب أن  والد؟من ال ولد له وال :قيل، فكيف والد

 فلما ورثت ،والدوجود ال أن ترث األخت من أخيها مع ال يمكنيدل على ذلك؛ ألنه  ]سورة النساء) ١٧٦([
  . واهللا تعالى أعلملمتوفى، لد لاأنه ال ولم عالنصف 

 الصحيحين في عنه ثبت كما -رضي اهللا عنه- الخطاب بن عمر المؤمنين أمير على الكاللة حكْم ُأشِْكل وقد

 الجد، :إليه تهينن عهداً فيهن إلينا عهد كان -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن وِددتُ ثالث" :قال أنه

  .)٣("الربا أبواب من وأبواب والكاللة،

 سألتُ ما :-رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر قال :قال طلحة أبي بن معدان عن أحمد اإلمامروى و

 صدري في بُأصبِعه طعن حتى الكاللة عن سألته مما أكثر شيء عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

 أكثر مطوالً مسلم أخرجه وقد مختصرا رواه هكذا ))النساء سورة آخر في التي الصيف آية يكفيك((: وقال

  .)٤(هذا من

  :التكالن وعليه المستعان، وباهللا معناها على الكالم ذكر

 اآليات أن يتحدث عن اآلن يريدو تكلم على الموضوع جملة  حيثتحليل اآليات به يقصدهذا كالم ابن كثير 
  .ه التفسير التحليليسمونوهذا يالتحليل ب

                                                
ومسلم في كتاب التفسير ) ٢١٢٢ص  / ٥ج ) (٥٢٦٦ (باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب -أخرجه البخاري في كتاب األشربة  - 3
 ).٣٠٣٢ص  / ٤ج ) (٣٠٣٢(باب في نزول تحريم الخمر  -

بـاب   - وفي كتاب الفرائض )٣٩٦ص  / ١ج ) (٥٦٧( أو نحوها  أو كراثاً أو بصالًاً باب نهي من أكل ثوم - كتاب المساجد ومواضع الصالة      - 4
 ).١٢٣٦ص  / ٣ج ) (١٦١٧(ميراث الكاللة 
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 } شَيٍء هاِلك ِإلَّا وجههكُلُّ{ :تعالى اهللا قال مات،: أي ]سورة النساء) ١٧٦([ }ِإِن امرٌؤ هلَك{ :تعالى قوله

ويبقَى وجه * كُلُّ من علَيها فَاٍن{ :قال كما -عز وجل- اهللا إال يبقى وال يفنى شيء كل ]سورة القصص) ٨٨([
كباِمرالِْإكْرلَاِل وسورة الرحمن) ٢٧-٢٦([ } ذُو الْج[.  

 في الرواية مثالً في جمع ونءيقر مع أنهم لكلمة هلكخاص  الناس في هذا الزمان غلب عليهم فهمبعض 
فال غرابة في "  فلما هلك عمر كانت الصحف عند حفصة،فلما هلك أبو بكر كانت الصحف عند عمر"القرآن 
خبر الرجل المؤمن من آل  في -عز وجل– مات ليس إال، وقد قال اهللا :ك؛ ألن معناهافالن هل: أن يقال
ولَقَد جاءكُم يوسفُ ِمن قَبُل ِبالْبينَاِت فَما ِزلْتُم ِفي شَك مما جاءكُم ِبِه حتَّى ِإذَا هلَك قُلْتُم لَن يبعثَ { :فرعون

  .إشكال، واهللا أعلمفال يعني حتى إذا مات، } حتَّى ِإذَا هلَك{ : فقوله]سورة غافر) ٣٤([ }اللَّه ِمن بعِدِه رسولًا

ولَه ُأخْتٌ { : له وال والد، ويدل على ذلك قوله الذي ال ولد:أي ]سورة النساء) ١٧٦([ }لَيس لَه ولَد{ :وقوله
كا تَرفُ ما ِنصشيًئا ترث لم أب معها كان ولو }فَلَه.  

  .سبقوهذا الكالم صحيح كما " شيًئا ترث لم أب معها كان ولو: "-رحمه اهللا تعالى–قول ي

ألخت أما اوخت الشقيقة أو األخت ألب، األ المراد باألخت هنا }ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما تَرك{:  تعالىقولهو
و ُأخْتٌ فَِلكُلِّ واِحٍد منْهما السدس فَِإن ولَه َأخٌ َأ{: -عز وجل-كما قال اهللا أصحاب الفروض إنها من ألم ف

 ذلك ذكركما سبق -خوة ألم اإلفهذه اآلية في  ]سورة النساء) ١٢([ }كَانُواْ َأكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شُركَاء ِفي الثُّلُِث
ولَه َأخٌ {: ن قولهعلى أاإلجماع حادية، وبعض أهل العلم ينقل ات اآلويفسر ذلك بعض القراء  ،-أول السورة

خوة من أم من أصحاب الفروض إذا انفرد فاإل، من أم األخ أو األخت يعني ]سورة النساء) ١٢([} َأو ُأخْتٌ
 أما الواحد منهم فله السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ األنثيين،

 ]سورة النساء) ١٧٦[( }ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما تَرك{  في هذه اآلية كماهماإلخوة ألب فإن حكمخوة األشقاء واإل

  . ال فرضاًتعصيباًبينهما  يقسم الميراثففإن كان معها أخ 

لى  ألووالباقي النصففلألخت ليس له ولد وال والد  وإنسانإذا مات ، فواألخوات عصبة للبنات عند الجمهور
 النصف الذي يكون لها  هذالكن النصفلها لبنت لها النصف واألخت  فا بنت وأختلو مات ولهو ذكر، رجٍل

 تاألخوا" سيراً على قاعدة  بالتعصيبهنا في اآلية وإنما يكون لها ذلكالمذكور الفرض  هوليس مع البنت 
 ة مع البنات،عصب والباقي لألختفللبنتين الثلثان وأخت ابنتان مات إنسان وعنده  ولذلك لو" يعصبن مع النبات

  . للذكر مثل حظ األنثيين بينهمايقسمه  فإن أخهذه األخت لوإن كان

الولد يطلق على الذكر و-والد وال ولد  لميتلم يكن لذه اآلية تثبت الفرض لألخت إن هوالخالصة أن 
  .على سبيل التعصيبلألخت الباقي كان له بنت ففإن  -واألنثى

  كيف يقسم الميراث؟ ف وأخت ألم وأخت شقيقةإنسان وعنده بنتمات : مسألة

وما بقي فلألخت الشقيقة تعصيباً، وذلك أنه يبدأ بأصحاب للبنت النصف ولألخت ألم السدس فرضاً، : الجواب
   .الفروض أوالً

 والد وال القرآن بنص له ولد ال من أنه على فدل ،باإلجماع يحجبها ألنه؛ شيًئا ترث لم أب معها كان ولو

  .بالكلية ميراث لها ليس بل الوالد مع النصف لها يفرض ال األخت ألن أيضا؛ التأمل عند بالنص
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 في يقوالن كانا أنهما -مرضي اهللا تعالى عنه- الزبير وابن عباس ابن عن وغيره جرير ابن نقل وقد

لَد ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما ِإِن امرٌؤ هلَك لَيس لَه و{ :لقوله ؛لألخت شيء ال إنه: وأختًا بنتًا ترك الميت
كا ترك فقد بنتًا ترك فإذا: قال ]سورة النساء) ١٧٦([ }تَرتلألخ شيء فال ولد.  

  .من جهة التعصيبترث اً لكنها رض ال شيء لها فاكالم صحيح من جهة أنه وهو ،خالف قول الجمهورهذا 

 بدليل بالتعصيب اآلخر النصف ولألخت بالفرض، فالنص للبنت: المسألة هذه في فقالوا الجمهور وخالفهما

  .اآلية هذه غير

ال يزيد وال بحيث  هذا النصف ترثه األخت فرضاً ]سورة النساء) ١٧٦([ }فَلَها ِنصفُ ما تَرك{: يقول تعالى
ت ، وأما النصف الذي ترثه األخ ففي بعض الحاالت يرثن الثلثين-أكثر من واحدة– إال إذا كن أخوات ينقص

   أقل من يكونتارة يبقى النصف وفي بعض الحاالت، فمع البنت فهذا ليس فرضاً وإنما هو ما بقي

  .فالقضية عند التعصيب ال تتقيد بالنصف،لكذ

 بدليل بالتعصيب اآلخر النصف ولألخت بالفرض النصف للبنت: المسألة هذه في فقالوا الجمهور وخالفهما

 رواه فلما بالتعصيب وراثتها وأما الصورة هذه في لها يفرضن  اآلية نصت أوهذه، اآلية هذه غير

 -رضي اهللا تعالى عنه- جبل بن معاذ فينا قضى: قال األسود عن إبراهيم عن سليمان طريق من البخاري

قضى فينا : ثم قال سليمان ، النصف للبنت والنصف لألخت- وسلمعليه اهللا صلى- اهللا رسول عهد على
  .)٥(-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا ولم يذكر على عهد رس

 -رضي اهللا تعالى عنه- األشعري موسى أبو سئل: قال شرحبيل بن هزيلعن البخاري أيضاً  صحيح وفي

 ابن فسئل ،فسيتابعني مسعود ابن ِتْأو النصف ولألخت النصف لالبنة: فقال وأخت، ابن وابنة ابنة عن

 ضيقأ المهتدين، من أنا وما إذًا ضلَلْتُ لقد :فقال -موسى يأب بقولأخبر و -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود

 بقي وما الثلثين، تكملة السدس االبن تبنول تالنصف للبن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي قضى بما فيها

  .)٦(فيكم الحبر هذا دام ما تسألوني ال: فقال مسعود، ابن بقول فأخبرناه موسى أبا فأتينا فلألخت،

 كاللة، ماتت إذا لها ما جميع يرث واألخ: أي ]سورة النساء) ١٧٦([ } يِرثُهآ ِإن لَّم يكُن لَّها ولَدوهو{ :وقوله

 فرض له من معه أن فرض فإن ،شيًئا األخ يرث لم والد لها كان لو ألنه والد؛ وال أي ولد لها وليس

    عباس ابن عن الصحيحين في ثبت لما؛ األخ إلى الباقي وصرف أم من أخ أو كزوج فرضه إليه صرف

 أبقت فما ،بأهلها الفرائض َألِْحقُوا((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنهما–

  .)٧())ذَكَر رجٍل فَألولَى الفرائض

.  

                                                
 ).٢٤٧٩ص  / ٦ج ) (٦٣٦٠ ( باب ميراث األخوات مع البنات عصبة-أخرجه البخاري في كتاب الفرائض  - 5

 ).٢٤٧٧ص  / ٦ج ) (٦٣٥٥(باب ميراث ابنة ابن مع ابنة  -أخرجه البخاري في كتاب الفرائض  - 6

باب  -ومسلم في كتاب الفرائض ) ٢٤٨٠ص  / ٦ج ) (٦٣٦٥ ( باب ابني عم أحدهما أخ لألم واآلخر زوج-أخرجه البخاري في كتاب الفرائض  - 7
 ).١٢٣٣ص  / ٣ج ) (١٦١٥ ( بقى فألولى رجل ذكرألحقوا الفرائض بأهلها فما
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 روالنصف اآلخ: تقول وت أن تعبرئالنصف والباقي لألخ، وإن شفللبنت مات وعنده بنت وأخ  رجالً لو أن
 تماتكذلك لو ، وما قلنا في البنت تماماً ك، وهوليس فرضاًلألخ  الذي النصف لكن هذا ،لألخ فصحيح

  . واهللا أعلم،  تعصيباًواألخ الشقيق له الباقيالسدس  لألخ من األمف وأخاً شقيقاًَ  من أماً أختوترك

  :مسألة

 تعصيباً، ألخ الشقيقلفوما بقي  السدس لألمو انالثلثتين وابنتين، فللبن اًوأم  شقيقاًاًوترك أخ مات إنسانإذا 
 إذا اجتمع أصحاب جهةأخ أو أخت ألب، و أو وهكذا تكون القسمة أيضاً لو كان بدل األخ الشقيق أخت شقيقة

   .صلة بالميتألقوى إلى ا فإنه ينظر -كاإلخوة األشقاء واإلخوة ألب–واحدة 

 رضفُ أختان كاللة يموت لمن كان فإن: أي ]سورة النساء) ١٧٦([ }ا الثُّلُثَاِنفَِإن كَانَتَا اثْنَتَيِن فَلَهم{ :وقوله 

 حكم فيداستُ كما ،البنتين حكم الجماعة أخذ هاهنا ومن حكمهما، في األختين على زاد ما وكذا الثلثان، لهما

  .]سورة النساء) ١١([ }ا ما تَركفَِإن كُن ِنساء فَوقَ اثْنَتَيِن فَلَهن ثُلُثَ{ :قوله في البنات من األخوات

 من العصبات حكم هذا ]سورة النساء) ١٧٦([ }وِإن كَانُواْ ِإخْوةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{ :وقوله

  .األنثيين حظ مثل الذكر أعطي وإناثهم ذكورهم اجتمع إذا واإلخوة البنين وبني البنين

  .شرائعه لكم ويوضح حدوده، لكم ويحد ،فرائضه لكم يفرض: أي }ين اللّه لَكُميب{: وقوله

 بعواقب عالم هو: أي }واللّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليم{ البيان بعد الحق عن تضلوا لئال: أي }َأن تَِضلُّواْ{: وقوله

  .المتوفى من قربه بحسب راباتالق من واحد كل يستحقه وما لعباده الخير من فيها وما ومصالحها األمور

رسول  أصحاب وجمع فًاكَِت - عنه تعالىرضي اهللا- عمر أخذ: "قال شهاب بن طارق عن جرير ابنوروى 
 حينئذ فخرجت" خدورهن في النساء به ثتحد قضاء الكاللة في ألقضين": قال ثم -صلى اهللا عليه وسلم-

  .)٨(صحيح إسناد وهذا" ألتمه األمر هذا يتم أن -عز وجل- اهللا أراد لو": فقال فتفرقوا، البيت من حية

 الذي كانوا يكتبون عليه حيث كانوا يكتبون العظم العريضف هو ِتالكَ" فًاكَِت -رضي اهللا عنه- عمر أخذ: "قال
  .  والعسبعلى األكتاف واللخاف

يث يحكم حكماً يكون حد ه يريد أننأمنه يظهر  "خدورهن في النساء به ثتحد: "-رضي اهللا عنه– قولهو
   .، واهللا أعلمالنساء في خدورهن به حدثتتحتى الناس 

 سألت أكون ألن ":قال -رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن عمرعن  النَّيسابوِري اهللا عبد أبو الحاكموروى 

: قالوا قوم وعن ؟بعده الخليفة من :النَّعم حمر من إلي أحب ثالث عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

شرط على  اإلسنادصحيح: قال ثم "الكاللة وعن قتالهم؟ أيحل ،إليك نؤديها وال أموالنا من الزكاة في نُقر 

  .)٩(يخرجاه ولم الشيخين

 ناوك" بكر أبا فيه أخالف أن ألستحي إني": قال أنه -رضي اهللا عنه- عمر عن رِوي وقد :جرير ابن  قال
  .والوالد الولد عدا ما هو: يقول -لى عنهرضي اهللا تعا- بكر أبو

                                                
 ورواه ابن جرير الطبري في ن طريق جرير عن األعمش مع اختالف في لفظهم) ٢٤٥ص  / ٦ج ) (١٢٧٨٦(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  - 8

 ).٤٣٩ص  / ٩ج ) (١٠٨٨٢(تفسيره برقم 

 .، فالسند فيه انقطاع" وال أدرك عمربل ما خرجا لمحمد شيئاً: "الذهبي بقولهوتعقبه ) ٣٣٢ص  / ٢ج ) (٣١٨٦( أخرجه الحاكم في مستدركه - 9
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 يدل الذي وهو وحديثه، الزمان قديم في واألئمة والتابعين الصحابة جمهور عليه الصديق قاله الذي وهذا

يبين اللّه لَكُم َأن تَِضلُّواْ واللّه ِبكُلِّ شَيٍء { :قوله في ووضحه ذلك بين قد أنه اهللا أرشد كما ،القرآن عليه
عواهللا أعلم ]سورة النساء) ١٧٦([ }ِليم.  

 .لى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينانتهى تفسير سورة النساء، وهللا الحمد والمنة، وصلى اهللا وسلم وبارك ع
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